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الخلل يف التنظيم القانوني للصكوك: نحو معالجة 
تشريعية تعزز من دورها يف تمويل املشروعات التجارية

امللخص
تهدف الدراسة إلى إجراء تقييم نقدي للتشريعات املتعلقة بالصكوك اإلسالمية في بعض 
البلدان العربية، مع التركيز بشكٍل أساسي على فحص وتقييم أقسام البنية العامة ملسودة 
مشروع قانون الصكوك الكويتي لسنة 2019، وحتاول اإلجابة عن جملة من التساؤالت 
امللّحة في هذا الشأن، ومن ذلك التساؤل حول التغيير التشريعي؛ هل من شأنه أن يحّسن 
القدرة التنافسية للصكوك في متويل مشروع الشركة وتوفير حماية أفضل للمستثمرين؟ 
إدخال  يكفي  أم  للصكوك،  متخّصص  تنظيمي  قانوني  إطار  إليجاد  بحاجة  نحن  وهل 
تعديالت على اإلطار احلالي للسندات التقليدية من أجل استيعابها في أسواق رأس املال 
البدء  قبل  التشريعات  إلعداد  الالزمة  الدراسات  عمل  مت  وهل  اخلاصة؟  لطبيعتها  وفقاً 
بصياغة نصوص قوانني الصكوك، أم أنها صيغت بآلية غير تشاركية دون االستماع إلى 

وجهات نظر أصحاب املصالح واألطراف الفاعلني في العملية التشريعية.
ومن ثّم تأتي هذه الدراسة لبيان أوجه اخللل التشريعي في التنظيم القانوني للصكوك، 
انسجام  وعدم  وتعارض  ونقٍص  غموٍض  من  التشريعية  الصياغة  إشكاليات  وبحث 
الصكوك  قانون  ومشروع  للصكوك،  املنظمة  القوانني  بعض  نصوص  في  تشريعي 
خالل  من  اخللل  ذلك  معاجلة  لطرق  دقيق  تصور  وضع  وكذلك   ،2019 لسنة  الكويتي 
السياسة  الصكوك، وعرض مذكرة  قانون  الالزمة إلعداد  التمهيدية  توضيح اخلطوات 
التشريعية املقترحة، التي يتعنّي على الصائغ االلتزام مبا ورد فيها عند البدء بالصياغة 

التشريعية.
التقليدية، املشروعات التجارية، السياسة التشريعية، إصالح  كلمات دالة: السندات 

التشريعات.
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املقدمة
إصالح  محاوالت  جرت  اإلسالمية،  للصكوك  مناسب  تشريعي  تنظيم  توفير  أجل  من 
تشريعي للقوانني املتعلقة بالتمويل اإلسالمي في بلدان عدة، والسيما العربية منها مثل 
الكويت ومصر واألردن وتونس، إال أن تلك احملاوالت، على الرغم من أهميتها، لم توفر 
تنظيًما تشريعيًا ُمْحكًما يستند إلى األصول السليمة لعملية الصياغة القانونية، ويحقق 
الشريعة  أحكام  مع  متوافقة  مالية  كورقة  الصكوك  طرح  وراء  من  املرجوة  األهداف 

اإلسالمية.
لُوِحَظ  فقد  قوانني،  ومشاريع  الصكوك،  قوانني  من  ُسنَّ  ما  بعض  مراجعة  خالل  ومن 
أمام  حتدًيا  ُيشّكل  نحو  على  القانوني،  تنظيمها  في  كثيرة  وعيوب  إشكاليات  وجود 

استمرار صالحيتها في متويل املشروعات التجارية على الوجه املنشود.
التقنينية، في جانٍب منها، إلى وجود قصور أو نقص في   وفيما تعود تلك اإلشكاليات 
الكويت وفلسطني، فإنَّ ثمة جوانب أخرى  القانوني، كما هو احلال في دولتي  تنظيمها 
من تلك اإلشكاليات تعود إلى وجود عيوب في الصياغة التشريعية للنصوص القانونية 
توافق  عدم  وكذلك  التشريعية،  العملية  في  مرتبتها  بحدود  التزامها  وعدم  لها،  الناظمة 

بعض نصوصها مع القواعد الدستورية ذات الصلة.
 وعلى صعيد الواقع، فقد َسنَّْت دوٌل، مثل مصر، قانوًنا للصكوك يحمل الرقم 10 لسنة 
2013، ولكنه لم يفّعل على أرض الواقع، بل مت إلغاؤه عام 2018؛ مبوجب املادة الرابعة من 
قانون رقم 17 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس املال الصادر بالقانون 
رقم 95 لسنة 1992، األمَر الذي يستدعي بحثًا في األسباب املعيقة واإلشكاالت القانونية 
والعملية ذات الصلة، وكذلك بحثًا لوجوه االختالف في شكل التنظيم القانوني وطبيعة 
التحديات التي تواجه الصكوك مقارنة بالسندات، والتي من أبرزها: تلك التحديات املتعلقة 
بالبحث عن وجود آليات لتوحيد معايير إصدار الصكوك، وتوحيد الضوابط في تفسير 
دقيق  فهم  وحتديد  املختلفة،  الدول  في  بينها  التقريب  أو  بها  املتعلقة  الشرعية  األحكام 
الصكوك  معامالت  تتطلب  حيث  اإلسالمية،  الشريعة  أحكام  مع  املمكنة  التوافق  حلدود 
إصدار فتوى، أو تصريح قانوني من فقهاء أو علماء الشريعة اإلسالمية من أجل تعزيز 

ثقة املستثمرين في أنَّ الصكوك متوافقة متاًما مع أحكام الشريعة اإلسالمية. 
وانطالًقا من النجاحات التي حققتها الصكوك في التنمية االقتصادية ومتويل املشروعات 
التجارية في كثير من الدول، على نحٍو أثبت قدرتها على الصمود في مواجهة أية أزمات 
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مالية مستقبلية)1(، تنبُع أهمية هذه الدراسة في تركيزها على معاجلة اخللل التشريعي 
يتكئ  تنظيم تشريعي جيد  توفير  للصكوك؛ وذلك من خالل  القانوني  بالتنظيم  املتعلق 
على  القائم  التمويل  فرص  لتعزيز  املالية؛  للمعامالت  املعاصر  اإلسالمي  الفقه  على 
املشاركة بدالً من التمويل القائم على االقتراض، وكذلك لضمان استمرار ورقة الصكوك 
في أداء دورها الفّعال في احلياة االقتصادية بصورة عملية تؤدي إلى تالفي أكبر قدر من 
األزمات املالية واالقتصادية التي سببتها سياسة التمويل الراهنة للمشروعات التجارية 
اإلقراض  ظاهرة  تفاقم  من  عليه  ترتََّب  وما  التقليدية،  السندات  على  باألساس  املستندة 
املفرط. كما تهدف الدراسة إلى بيان كيفية االستفادة من الشريعة اإلسالمية وضوابطها 
التي تركز على احلوكمة وتقليل  املال، بخالف غيرها من األنظمة  التي تركز على رأس 
املال،  رأس  إلى  الوصول  فرَص  ُيسّهل  جديد  قانوني  تنظيم  إيجاد  في  االئتمان  مخاطر 

ويوّفر وسائل حماية فاعلة للمستثمر.
تختبر  تشريعية  مقاربة  وضع  مت  السياق،  هذا  في  الدراسة  فاعلية  تعزيز  أجل  ومن 
ذات  واألنظمة  والقوانني  الصكوك،  معامالت  حتكم  التي  والشرعية  القانونية  الضوابط 
الصلة بها؛ بغرض بيان مدى كفاءتها وقدرتها على توفير التمويل الالزم للمشروعات 
التجارية وفي مقدمتها الشركات، إلى جانب تقومي التشريعات الناظمة لها وبيان مدى 
مالءمتها بأسلوب حتليلي مقارن، السيما وأن هناك قوانني سنّت في الصكوك وألغيت 
قانون  مثل  نافذة  مازالت  وقوانني   ،2013 لسنة   10 رقم  املصري  الصكوك  قانون  مثل 
التونسي  اإلسالمية  الصكوك  وقانون   ،2012 لسنة   30 رقم  األردني  التمويل  صكوك 
بعد بكل مراحلها  لم متر  اقترحت ولكنها  2013، وهناك مشاريع قوانني  30 لسنة  رقم 
الدستورية، كما هو الشأن بالنسبة ملشروع قانون الصكوك الكويتي لسنة 2019 الذي 
قّدم من خمسة من أعضاء مجلس األمة الكويتي، علًما بأن هناك قوانني أخرى في الكويت 
2016 نصوًصا خاصة  1 لسنة  نّصت على الصكوك، فقد تضمن قانون الشركات رقم 
بالصكوك اإلسالمية وبتعيني هيئة الرقابة الشرعية بالنسبة للشركات التي تعمل وفًقا 
ألحكام الشريعة اإلسالمية، وذلك في مواده )14، 15، 145، 211(، كما نّص عليها القانون 
 رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية، وكذلك 

اجلامعي،  التعليم  دار  االقتصادية،  التنمية  حتقيق  في  ودوره��ا  الصكوك  علي،  محمد  شعبان  أحمد   )1(
اإلسكندرية، 2014. سليمان ناصر وربيعة بن زيد، الصكوك اإلسالمية كأداة لتمويل التنمية االقتصادية 
ومدى إمكانية االستفادة منها في اجلزائر، ورقة مقدمة في مؤمتر حول »منتجات وتطبيقات االبتكار 
عباس،  فرحات  جامعة  اإلسالمية«،  املالية  والصناعة  التقليدية  املالية  الصناعة  بني  املالية  والهندسة 
الثقافة  دار  التنمية االقتصادية،  الصكوك اإلسالمية ودورها في  الدماغ،  اجلزائر،5-2014/5/6. زياد 

للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 2012.
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الئحته التنفيذية لسنة 2015 التي تضمنت في الكتاب احلادي عشر منها فصالً كامالً عن 
الصكوك اإلسالمية.

القانوني  التنظيم  في  التشريعي  اخللل  جوانب  تتبع  في  الدراسة  ستشرع   ، َثمَّ ومن 
للصكوك متضمنة املعاجلة التشريعية التي تعزز من دور الصكوك في متويل املشروعات 
التجارية، وذلك في مبحثني: ُيعنى املبحث األول مبعاجلة جوانب اخللل التشريعي في 
بالتطرق  الثاني  املبحث  يهتم  فيما  الصكوك،  قانون  مشروع  لبناء  التمهيدية  اخلطوات 
إلى جوانب اخللل التشريعي في أقسام البنية العامة ملشروع قانون الصكوك، ووضع 

العالجات التشريعية لتلك اجلوانب.
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املبحث األول
جوانب اخللل التشريعي في اخلطوات التمهيدية لبناء 

مشروع قانون الصكوك
التي  العريضة  واخلطوط  العامة  الفلسفة  معرفة  تشريعي  عمل  أي  على  احلكم  يتطلب 
ينطلق منها هذا العمل إليضاح إيجابياته وسلبياته، أين أصاب وأين أخفق)2(، ولتحقيق 
ذلك الُبدَّ من الوقوف على مسلك أو خطة اجلهة املختصة بالتشريع في التشريعات التي 

تقوم بسنها)3(.
وبالرجوع إلى النصوص والقوانني املنظمة للصكوك، يالحظ أن مسلك اجلهة املختصة 
بالتشريع جاء، أحياًنا مشوًشا، وانعكس ذلك على بناء التشريع بأكمله، ومرّد ذلك يعود 

ألموٍر منها)4(:
تنظيم  في  التشريعي  التباين  وجود  الصياغة  عملية  بها  متت  التى  املنهجية  أظهرت  أ.  
الصكوك في الدول التي سنّت تشريعات خاصة بها، وقد أدى ذلك إلى إصدار قوانني 
إعداد  وضوابط  أصول  مراعاتها  لعدم  نتيجة  وموضوعية  شكلية  عيوباً  تتضمن 
دورها  متارس  فاعلة  مستقلة  برملانات  على  ارتكازها  وعدم  التشريعات،  وصياغة 
احلكومة  تقدمها  التي  القوانني  مشاريع  انتقاد  سلطة  ومتلك  والتشريعي،  الرقابي 
مبادئ  مع  متوافقة  وتكون  للدولة،  العليا  العامة  السياسة  مع  لتتناسب  وتغييرها 

احلكم اجليد، ومبادئ الشريعة اإلسالمية بالنسبة للقوانني املنظمة للصكوك.
ب. تأثرت صياغة النصوص والقوانني التي نظمت الصكوك بنوعية السياسة التشريعية، 
فالدول التي تتبع  »سياسة« عامة للتشريع جاء قانونها متسًقا ومنسجًما مع نصوص 
عامة  سياسة  فيها  توجد  ال  التي  الدول  أما  الدستور،  أحكام  ومع  األخرى  القوانني 
للتشريع، وتصدر فيها القوانني بشكل عشوائي قبل عمل الدراسات الالزمة، ودون 
زمني  جدول  وفق  التشريعية  األولويات  أساسها  على  حتدد  تشريعية  خطة  وجود 

الله،  رام  الفلسطيني،  القضائي  املعهد  القانونية،  الصياغة  أص��ول  طه،  الرحيم  وعبد  التالحمة  خالد   )2(
فلسطني، 2013، ص 49.

دليل الصياغة التشريعية، معهد احلقوق، جامعة بيرزيت، فلسطني، 2000، ص 27.  )3(
علي الصاوي، الصياغة التشريعية للحكم اجليد، ورقة عمل قدمت في ورشة عمل حول تطوير منوذج   )4(
للصياغة التشريعية للبرملانات العربية، بيروت 2003، ص5. فايز بكيرات  وآخرون، العملية التشريعية 
في فلسطني: بني النظرية والتطبيق، معهد احلقوق، جامعة بيرزيت، فلسطني، 2005، ص32-30. خالد 

التالحمة وعبد الرحيم طه، مرجع سابق، ص50.
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ومعايير معينة، فقد تباينت أساليب الصياغة فيها من قانون آلخر، وظهرت بوضوح 
في قوانينها عيوب الصياغة التشريعية من نقص وغموض وتعارض وركاكة)5(. 

لذلك فإن جناح عملية إصدار الصكوك، سواء أكانت حكومية أم خاصة رهن بتوفير بيئة 
قانونية سليمة تساعد على زيادة اإلقبال على استخدامها في احلياة االقتصادية)6(، كما أن 
التطلّع لوجود تشريع جيد ينّظم الصكوك ممكن إذا كانت هناك سياسية عامة تسير عليها 
بعضها  مع  ومتسقة  الدستور  مع  متفقة  تخرج  لكي  تشريعاتها،  جميع  إعداد  في  الدولة 
بعًضا دون تضارب أو تعارض، والسيما في الدول العربية التي تتباين في معظمها أساليب 
الصياغة التشريعية من تشريع آلخر، وهذا يعني ضرورة أن يسبق صياغة نصوص قانون 
الصكوك وجود مذّكرة سياسية تشريعية تضعها اجلهة املقترحة للتشريع، وتقّدمها إلى 
األفكار  إلى صياغة تشريع يعكس  لدراستها وحتليلها واالنطالق منها  القانوني  الصائغ 
واملبادئ الواردة فيها، دون أن يكون له حق معاجلة أي مسائل تخرج عن نطاقها إال بعد 
الرجوع للجهة التي وضعتها وأخذ موافقتها ومالحظاتها على ذلك، وبالنظر إلى أن الدول 
التي سنّت قوانني للصكوك لم تقم اجلهات املختصة فيها بصناعة سياستها التشريعية، من 
خالل إعداد مذكرة السياسة التشريعية، فإننا سنقوم بتوضيح اخلطوات التمهيدية التي 
كان من املفترض التقيد بها للخروج بتشريع جيد قبل البدء بصياغة قانون الصكوك في 
أي دولة، ويتمثل أهم هذه اخلطوات في إعداد مذكرة السياسة التشريعية، وفهم مشروع 

القانون وحتليله من قبل الصائغ، وسنعرضها على النحو اآلتي)7(:
أوالً- إعداد مذكرة السياسة التشريعية ملشروع قانون الصكوك املقترح، وتشتمل 

على ما يأتي: 
1.  عنوان مشروع قانون الصكوك

البدَّ من التوضيح للصائغ بشأن عنوان التشريع املقترح صياغته بحيث يكون واضًحا 
ومختصراً ومعبًرا عن محتويات التشريع بشكل ال يثير اللبس أو الغموض، وفي هذه 
أنها جاءت بعناوين مختلفة  التي سنّت  النقطة يالحظ من مراجعة قوانني الصكوك 

انظر حول عيوب الصياغة التشريعية: فايز بكيرات وآخرون، مرجع سابق، ص70-67.  )5(
»دراسة  السندات  عن  ومتييزها  التمويلية  للصكوك  القانوني  التنظيم  البصمان،  فضيل  مبارك  محمد   )6(
في القانون الكويتي والقانون املقارن«، كتاب صادر عن مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، 2015، 

ص229 .
Khalid  Talahma, Islamic Bonds )Sukuk(: Opportunities and Challenges Asper Re-
view of International Business and Trade Law. Faculty of Law, University of Mani-
toba, Winnipeg, Vol.15, 2015, Pp.398-400.  
33-35. خالد التالحمة وعبد الرحيم طه، مرجع سابق،  دليل الصياغة الشريعية، مرجع سابق، ص   )7(

ص68-64.
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بعضها عن بعض، بالرغم من أن محتوياتها متقاربة، فقد استخدم املشرِّع املصري 
2013، دون أية إضافة لكلمة »الصكوك«، وقد  10 لسنة  عنوان قانون الصكوك رقم 
ألغي هذا القانون مبوجب املادة الرابعة من قانون رقم 17 لسنة 2018 بتعديل بعض 
املشرِّع  أما   ،1992 لسنة   95 رقم  بالقانون  الصادر  امل��ال  رأس  سوق  قانون  أحكام 
 ،2013 30 لسنة  التونسي فقد استخدم عنوان الصكوك اإلسالمية في القانون رقم 
صكوك  عنوان   2012 لسنة   30 رقم  القانون  في  األردن��ي  املشرِّع  استخدم  حني  في 
التمويل اإلسالمي، أما في الكويت فقد جاء عنوان مقترح قانون الصكوك املقدم من 
خمسة من نواب مجلس األمة الكويتي لسنة 2019  باستخدام كلمة »الصكوك« فقط.

التغلب عليه من خالل إعداد قانون منوذجي للصكوك يشارك  هذا االختالف ميكن 
في وضعه خبراء دوليّون متخصصون في مجاالت الشريعة والقانون واالقتصاد، 
بحيث يشكل مرجعية قانونية تساعد الدول على االسترشاد به في إعداد تشريعاتها 
الداخلية املتعلقة بالصكوك، ونحن منيل إلى أن يعنون القانون النموذجي للصكوك 
باآلتي: »قانون الصكوك النموذجي رقم ... لسنة ...« دون إضافة كلمة »إسالمية«؛ 
ألن كلمة »الصكوك« معروفة دوليًا وخاّصة عند الباحثني الغربيني على أنها أداة متويل 
إسالمي وليس رأسمالياً، حتى أنهم استخدموها كما هي دون ترجمة، وأطلقوا عليها 
 Islamic( يسمونها  األحيان  من  قليل  وفي   )Sukuk( ال�  لفظة  اإلجنليزية  اللغة  في 
»الصكوك« بقصد  بعد كلمة  »إسالمية«  )8(. وملن يرى ضرورة إضافة كلمة   )Bonds
متييزها عن أدوات التمويل الربوية احملّرمة شرًعا والتي تتخذ من الفائدة أساًسا لها 
مثل السندات التقليدية، نقول إنه ميكن توضيح معناها في مادة التعريفات بدالً من 

أن ترد في عنوان التشريع. 
2.  حتديد املشكلة التي يريد مشروع قانون الصكوك معاجلتها 

أو  سياسية  أبعاد  ذات  تكون  قد  معينة  مشكلة  لعالج  العادة  في  التشريع  يأتي 
التي يوضع فيها  البيئة  أو اجتماعية، وهذه املشكلة يجب أن تكون وليدة  اقتصادية 
التشريع، وليس خافيًا أن البعد االقتصادي هو الدافع األساسي من وراء إعداد قانون 
)8( See: Hanif, Muhammad, Differences and Similarities in Islamic and Conventional Ban -

ing, International Journal of Business and Social Sciences, Vol. 2, No. 2, 2010; Salah, 
Omar, Dubai Debt Crisis: A Legal Analysis of the Nakheel Sukuk, Berkeley Journal of In-
ternational Law, Vol. 4, 2010, Pp. 19-32; Godlewski, Christophe, et al. Are Islamic Invest-
ment Certificates Special? Evidence on the Post-Announcement Performance of Sukuk 
Issues, April 5, 2010, University of Strasbourg - large Research Center, Large Working 
Paper No. 2010-05; Mohamad, Shamsher, et al. Exigency for Sukuk Bonds Financing: 
Issues and Discussions, August 26, 2010. Available http://ssrn.com/abstract=1666103.
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ينظم الصكوك كأداة متويل مقترحة لتكون بديالً عن سياسات التمويل الراهنة التي 
عّرضت االقتصاد ألزمات مالية عديدة مازالت آثارها مستمرة بسبب تشجيعها على 
االقتراض املفرط، ولكن وضع قانون خاص بالصكوك قد يكون مختلًفا عن وضع 
كثير من القوانني التي تصدرها الدولة من حيث خصوصية األحكام التي يتضمنها 
ومبادئها  التفصيلية  اإلسالمية  الشريعة  أحكام  مع  متوافقة  تكون  أن  وضرورة 
وقواعدها الكلية، ومن هذه األحكام حتديد معيار عائد الصكوك)9(، إذ ال يوجد حتى 
اآلن مؤشر بديل متفق عليه تطبقه البنوك غير معيار مؤشر سعر الفائدة في السوق، 
الصكوك  في  العائد  معيار  لتحديد  إسالمي  مؤشر  لوجود  ُملّحة  حاجة  هناك  لذلك 
تكون  أن  ضرورة  جانب  إلى  العاملية،  األسواق  في  السائد  الفائدة  سعر  مؤشر  غير 
نصوص قانون الصكوك مْحكمة خالية من عيوب الصياغة التشريعية، ومن شأنها 
وتوليد  التجارية،  املشروعات  متويل  في  التنافسية  الصكوك  قدرة  من  حتّسن  أن 
في  املربحة  التمويل  فرص  توفير  وعلى  املّدخرات،  جذب  على  قادرة  مالية  أصول 

النشاطات االقتصادية املختلفة أكثر من السندات التقليدية)10(.
3.  أهداف مشروع قانون الّصكوك املقترح

الوقت  املتوفرة للشركات واحلكومات في  التمويل  أهم وسائل  الصكوك هي  أّن  مبا 
الالزم  املال  احلاضر، والتي عن طريقها تستطيع هذه اجلهات احلصول على رأس 
يجب  فإّنه  الربا)11(،  في  الوقوع  ودون  مقبولة  شرعية  بصورة  واملنافسة  للنمو 
دقة  بكّل  املقترح  القانون  مشروع  أهداف  التشريعية  السياسة  مذكرة  توّضح  أن 

وشمولية، شريطة أن تكون هذه األهداف واقعية وقابلة للتطبيق، ومنها ما يأتي)12(:
أن يكون بناء مشروع القانون مستهدًفا إعداد قانون موحد وشامل لكل الصكوك   -
املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية سواء أكانت صادرة عن احلكومة أم عن القطاع 

لبعض  ع��رض  عيد،  بن  القري  محمد  ص208-204.  سابق،  مرجع  البصمان،  فضيل  مبارك  محمد   )9(
مشكالت البنوك اإلسالمية ومقترحات ملواجهتها، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، الدورة الثامنة، املجلد 

الثالث، جدة، اململكة العربية السعودية، ص678-671.
فهد احلومياني، املال واالستثمار في األسواق املالية، ط2، السعودية، دون تاريخ نشر، ص391 .  )10(

انظر حول األهمية االقتصادية للصكوك اإلسالمية: أسامة عبد احلليم اجلورية: صكوك االستثمار   )11(
ودورها التنموي في االقتصاد، رسالة ماجستير، معهد الدعوة اجلامعي للدراسات اإلسالمية 2009، 
العشرين  للندوة  مقدم  بحث  السيولة،  إلدارة  ك��أداة  الصكوك  العثماني،  تقي  محمد   .136-130 ص 
للمجمع الفقهي اإلسالمي، مكة املكرمة، 25 – 26 /12/ 2010، ص 6. زاهر علي محمد عامر، التصكيك 

ودوره في تطوير سوق مالية إسالمية، دار عماد الدين، عمان، 2009، ص197–200.
املذكرة اإليضاحية لالقتراح بقانون بشأن إصدار قانون الصكوك الكويتي لسنة 2019، منشورة في   )12(

جريدة األنباء بتاريخ 2019/1/3، ص 7.
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احلكومة  تصدرها  التي  للصكوك  مستقل  قانون  إلفراد  احلاجة  دون  اخلاص، 
تصدر  التي  للصكوك  وآخر  العامة،  االعتبارية  واألشخاص  العامة  والهيئات 
للمواد  املشتركة  املساحة  أن  والسيما  التجارية،  والشركات  اخلاص  القطاع  عن 
القانونية اخلاصة بالصكوك أًيا كان نوعها وجهة إصدارها كبيرة، وهو ما يبرر 
العام  القطاعني  الصكوك من  قانونني- ينظم إصدارات  قانون واحد - ال  وجود 

واخلاص.
سد جزء من الفجوة التمويلية داخل االقتصاد الكلي للدولة سواء على املستوى   -
احلكومي أو اخلاص، من خالل اإلسهام في متويل أصول ومشروعات استثمارية 

متعددة.
صلة  لها  التي  القوانني  في  بالصكوك  املتعلقة  املتفرقة  النصوص  كل  استيعاب   -
الكويت،  القوانني في  املثال تشمل هذه  الصكوك، وعلى سبيل  مباشرة بإصدار 
قوانني النقد والبنك املركزي، والشركات والتجارة، واملهنة املصرفية، وهيئة سوق 
رأس املال وتداول األوراق املالية، وكذلك املراسيم اخلاصة بالسماح لوزارة املالية 

باحلصول على التمويل من خالل الصكوك أو باالقتراض بالسندات واألذون. 
4.  أدوات تنفيذ مشروع قانون الصكوك املقترح 

يجب أن تشتمل مذكرة السياسة التشريعية على اآلليات والوسائل التي مبقتضاها 
يتم وضع التشريع موضع التطبيق العملي على أرض الواقع، وذلك من خالل إيجاد 
هيئة  مثل  املقترح  الصكوك  قانون  أحكام  تطبيق  على  تقوم  معينة  مؤسسة  أو  هيئة 
ضرورة  هناك  الصكوك  قانون  خصوص  وفي  املال،  أسواق  هيئة  أو  املالية  الرقابة 
الرأي الشرعي في كل ما  إبداء  الرقابة الشرعية ألهمية دورها في  للنص على هيئة 
يتعلق بإصدار الصكوك وتداولها وإلغائها، إلى جانب وضع لوائح تنفيذية وتعليمات 

وإجراءات تكفل وضع القانون موضع التطبيق العملي الالزم له. 
5.  ضمانات تطبيق مشروع قانون الصكوك املقترح

على  التشريعية  السياسة  مذكرة  تشتمل  املقترح  القانون  بأحكام  االلتزام  لضمان 
الضمانات واجلزاءات الكفيلة بتطبيقه على أرض الواقع، سواء أكانت مدنية أم جزائية، 
شريطة أن تنسجم هذه الضمانات واجلزاءات مع األصول العامة  للمسؤولية املدنية 
في الشق املدني ومع قواعد التجرمي والعقاب في الشق اجلنائي. إلى جانب ضرورة 
ضبط كل اجلوانب اخلاصة بالقانون بشيء من التفصيل، نظراً حلداثة أداة الصكوك 
تفسير  في  االجتهاد  مساحة  تقليل  على  يعمل  ما  وهو  البلدان،  من  كثير  في  نسبيًا 
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األحكام الشرعية املتعلقة بها قدر املستطاع، حيث إنه: »ال اجتهاد مع النص« كما أنه 
اإلسالمية،  الشريعة  أحكام  مع  املمكنة  التوافق  حلدود  دقيق  فهم  حتديد  في  ُيسهم 
وهو ما يتطلب العمل على أن َيتْبَع قانون الصكوك فور إقراره  في أي دولة إصدار 

الئحة تنفيذية لتقليل عقبات التطبيق إلى أدنى حد ممكن)13(.
6.  تأثير التشريع املنّظم للصكوك على الظروف القائمة والتشريعات النافذة

 لوحظ من مراجعة بعض القوانني اخلاصة بالصكوك - على نحو ما سنبني الحًقا في 
هذا البحث - أنه لم يتم عمل البحث الالزم لتحديد تأثير نصوص قانون الصكوك على 
الظروف القائمة والتشريعات النافذة، مما أدى من جهة إلى وقوع هذه القوانني في 
مشكلة التعارض والتناقض مع غيرها من التشريعات النافذة أو االتفاقيات الدولية 
ذات الصلة سواء أكانت تلك التشريعات من ذات الدرجة أم من درجة أعلى كالدستور، 
ومن جهة أخرى حدوث فراغ تشريعي أو ازدواج تشريعي وتضارب في الصالحيات 
الواردة في التشريع املقترح مع اجلهات األخرى؛ لذلك وللتغلب على هذه اإلشكالية 
جميًعا،  املسائل  بتلك  علًما  القانون  صائغ  لتحيط  التشريعية  السياسة  مذكرة  تأتي 
للنصوص  والدراسة  البحث  بعملية  القيام  من  احلال  بطبيعة  الصائغ  يعفي  ال  وهذا 
والتشريعات النافذة تالفيًا حلدوث تضارب أو تعارض أو عدم انسجام تشريعي في 

القانون املقترح مع تشريعات الدولة األخرى. 
7.  حتليل األثر املالي ملشروع قانون الّصكوك املقترح

املتوقعة  املالية  التكلفة  حتليل  على  التشريعية  السياسة  مذكرة  تشتمل  أن  يجب 
وبالنسبة  وجدت،  إن  املقترح  القانون  تنفيذ  على  املترتبة  التفصيلية  واإليرادات 
للصكوك باعتبارها أداة متويل قد ال تكون هناك تكلفة على موازنة الدولة، بل على 
في  العجز  ومعاجلة  تنموية  مشاريع  من  لديها  ما  لتنفيذ  وسيلة  تكون  قد  العكس 
املشاريع  إلى جانب استثمار حصيلتها في  املديونية،  العامة وحل مشكلة  موازنتها 
املالي والعوائد  الدخل املرتفع والربحية، وبالرغم من ذلك الُبدَّ من حتليل األثر  ذات 
املتوقعة من وراء تنفيذ القانون املقترح، وهذا يتطلب من الصائغ التشاور مع اجلهات 
التواصل مع  املسألة، وكذلك  الدولة حول هذه  املالية في  األمور  املسؤولة عن زمام 
خبراء ومختصني في هذا املجال، فمهما كانت األفكار واملبادئ التي يحملها مشروع 
قانون الصكوك جميلة ومثالية، إال أنه الُبدَّ من ربطها ببيان األثر املالي له على اقتصاد 

الدولة وميزانيتها.
املذكرة اإليضاحية لالقتراح بقانون بشأن إصدار قانون الصكوك الكويتي لسنة 2019، منشورة في   )13(

جريدة األنباء بتاريخ 2019/1/3، ص 7.
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ثانًيا- فهم مشروع قانون الصكوك املقترح وحتليله 
بعد استالم الصائغ ملذكرة السياسية التشريعية يدخل في مرحلة غاية في األهمية قبل 
املراد  املشروع  بأهداف  أن يكون على فهم كامل  القانون، وهي ضرورة  البدء بصياغة 
نصوص  لصياغة  ضماًنا  الصياغة  منطلق  من  حتليله  على  قادراً  يكون  وأن  حتقيقه، 
التجارية وفق  قانونية ُتسهم في تعزيز دور الصكوك كأداة متويل فاعلة للمشروعات 

أحكام الشريعة اإلسالمية. ونوّضح هاتني النقطتني على النحو اآلتي)14(:   
أ. فهم مشروع القانون

لديه فهم  أن متر على صائغ  أن بعض قوانني الصكوك وضعت على عجل دون  لوحظ 
تنفيذ  جراء  املتوقعة  والنتائج  األهداف  تلك  لتحقيق  املختارة  واآلليات  املشروع  ألهداف 
املشروع، وحتى يكون لدينا صائغ ملشروع قانون الصكوك يجب التأكد أن الصائغ قادر 
اإلسالمية،  للمعامالت  املعاصر  بالفقه  معرفة  أهمها:  األسئلة  من  العديد  اإلجابة  على 
التشريع،  خالل  من  معاجلتها  املراد  باملشكلة  الصلة  ذات  التقليدية  القانونية  وبالقواعد 
التشريعية، ومعرفة  السياسية  املرسلة ملذكرة  ملا تريد حتقيقه اجلهة  وكذلك فهم دقيق 
إذا كانت توجد جهة معينة يتم بواسطتها تطبيق التشريع، وهل يلزم األمر إنشاء  فيما 
وما  بالتشريع؟  الصلة  ذات  والرقابية  املالية  املؤسسات  طبيعة  هي  وما  محددة؟  جهة 
هي ضمانات تنفيذ أحكام التشريع في حال اإلخالل بها؟ وهل يلزم األمر ترتيب أحكام 

جزائية، أم يلزم تعويضات مدنية، أم كليهما؟ 
ومبا أن موضوع التشريع عن الصكوك، فيجدر بالصائغ - على األقل - أن يكون على 
معرفة مبوضوع البحث وُسداه التخصصي الدقيق بل واملقارن، وأن يكون مطلًعا على 
قوانني النقد والبنوك والشركات وهيئة سوق رأس املال وتداول األوراق املالية وقانون 
التجارة والقوانني االقتصادية ذات الصلة، وعلى فقه املعامالت في الشريعة اإلسالمية، 
وعلى أنواع احملاكم بشكل عام واختصاصاتها وإجراءات مباشرة الدعوى أمامها وطرق 

الطعن في أحكامها، وآليات تنفيذ األحكام القضائية، وغير ذلك من املسائل املرتبطة بها.
ب. حتليل مشروع القانون

على صائغ املشروع أن يقوم بتحليله من منطلق الصياغة، فالطريقة التي يصوغ بها كل 
حكم من أحكامه على حدة سوف يحددها مدى فهمه ملجموعة من املسائل التي ينبغي له 

محمود صبرة، أصول الصياغة القانونية بالعربية واإلجنليزية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001،   )14(
ص38. فايز بكيرات  وآخرون، معهد احلقوق، مرجع سابق، ص62.
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التحقق منها ومراجعتها عند مرحلة التحليل، وهي تتمثل في اآلتي)15(:
اإلسالمية،  املالية  للمعامالت  املعاصر  والفقه  اإلسالمية  الشريعة  مبادئ  فهم   .1
والتأكد من عدم تعارض املواد التي يصوغها في املشروع معها، حيث إن األصل 

في مصدرية وتقنني تشريعات الصكوك هو أولوية ما يأتي: 
مثل  اجلماعي،  لالجتهاد  كنموذج  اإلسالمية  الفقهية  املجامع  إليه  انتهت  ما   -
مْجمع الفقه اإلسالمي الدولي بجدة، واملجمع الفقهي لرابطة العالم اإلسالمي، 
اإلسالمية،  املالية  للمؤسسات  واملراجعة  احملاسبة  بهيئة  الشرعي  واملجلس 
واملجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية، والبنوك املركزية ومجلس 

اخلدمات املالية اإلسالمية.
والتدريب،  للبحوث  اإلسالمي  املعهد  مثل  املتخصصة،  اإللكترونية  املواقع   -
للمصاحلة  الدولي  اإلسالمي  واملركز  الدولية،  اإلسالمية  املالية  والسوق 
والتحكيم، والوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف، ومنتدى التمويل اإلسالمي، 

واملوقع العاملي للتمويل اإلسالمي واالقتصاد اإلسالمي.
التقارير الدورية واملجالت املتخصصة، مثل تقارير بنك بوبيان حول الصكوك   -
لسنة 2011، ومجلة االقتصاد اإللكترونية )IFI(، ومجلة املصرفية اإلسالمية 

اإللكترونية.
اإلسالمي  والتمويل  الصكوك  مجال  في  ُكتبت  التي  واألبحاث  الفقهية  الكتب   -
من ذوي االختصاص من الفقهاء والعلماء، وذلك نظراً ملا حتتويه هذه الكتب 
من حتليالت وتفسيرات ملوضوع مشروع قانون الصكوك، كذلك قد تتناول 
هذه الكتب واألبحاث املسائل التي غفلت عنها التشريعات القدمية أو عاجلتها 

بطريقة غير صحيحة، وبالتالي تدارك ما فات في التشريع اجلديد)16(.
معهد  التشريعية،  الصياغة  دليل  ص138-136.  سابق،  مرجع  ط��ه،  الرحيم  وعبد  التالحمة  خالد   )15(

احلقوق، مرجع سابق، ص 46-37.
)16( See: Ali Said, Does the Use of Sukuk )Islamic bonds( Impact Islamic Banks 

Performances? A Case Study of Relative Performance during 2007-2009,Middle 
Eastern Finance and Economics, EuroJournals Publishing, Inc. Issue 12, 2011, p 67; 
Thorsten Beck, Asli Demirgüç-Kunt, & Ouarda Merrouche, Islamic vs. conventional 
banking: Business model, efficiency and stability, Journal of Banking & Finance, 
Volume 37, Issue 2, February 2013, Pp. 433-447; Beng Soon Chong, Ming-Hua 
Liu, Islamic banking: Interest-free or interest-based? Pacific-Basin Finance Journal, 
Volume 17, Issue 1, January 2009, Pp. 125-144; Chapra, Umer, Is it necessary to have 
Islamic economics? The Journal of Socio-Economics, Volume 29, Issue 1, 2000, 
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التشريع  يتناول  عندما  وخاصة  التشريع  موضوع  في  الفنيني  استشارة   -
في  املختصني  استشارة  َيْحُسن  الصكوك  قانون  مجال  وفي  فنية،  مسائل 

التمويل اإلسالمي وفي الشريعة والقانون واالقتصاد.
مدى تضارب املسائل التي يحكمها مشروع قانون الصكوك مع أحكام منصوص   .2
والتجارة  البنوك  قوانني  مثل  الدولة  داخل  نافذة  صلة  ذات  قوانني  في  عليها 

والشركات وهيئة أسواق املال. 
أحكام  مع  ستستخدم  التي  القانونية  والوسائل  املشروع  قواعد  اتساق  مدى   .3

الدستور واالتفاقيات واملعاهدات التي تكون الدولة طرفاً فيها.
إلغائها  حيث  من  النافذة،  احلالية  القوانني  على  الصكوك  قانون  مشروع  تأثير   .4

مبوجبه أو إدخال تعديالت عليها لتكون متسقة مع أحكامه.
أو  تنفيذية  )الئحة  ثانوي  تشريع  إلى  أجلها  من  األمر  يحتاج  قد  التي  األغراض   .5

نظام( لتكملة القانون اجلديد.
العمل بقاعدة: »لنبدأ من حيث انتهى اآلخرون ال من حيث بدأوا« وهذا يعني ضرورة   .6
احمللي  املستويني  على  للصكوك  القانوني  التنظيم  على  مطلًعا  الصائغ  يكون  أن 
ماليزيا  مثل  الصكوك  إصدارات  فيها  جنحت  التي  الدول  في  والسيما  والدولي، 
وأندونيسيا)17(. إذ إن البحث في التشريعات املقارنة املشابهة في ظروفها لظروف 
الدولة التي وضع فيها التشريع، ُيحّسن من أداء الصائغ وُيكسبه معرفة في كيفية 
ما  جتنّب  على  بالتالي  ويساعده  الصكوك،  ألحكام  املقارنة  التشريعات  معاجلة 
حصل في صياغة نصوص قوانني صكوك بعض الدول من عملية االستنساخ من 

تشريعات دول أخرى دون مراعاة خلصوصية بيئتها القانونية والتشريعية.
الدستورية،  واحملاكم  العليا  احملاكم  عن  الصادرة  القضائية  القرارات  في  البحث   .7
أم محاكم دول أخرى مشابهة في  الدولة ذاتها  أكانت صادرة عن محاكم   سواء 

Pp. 21-37; Hearn, Bruce, Piesse, Jenifer, & Strange, Roger, The role of the stock 
market in the provision of Islamic development finance: Evidence from Sudan, 
Emerging Markets Review, Volume 12, Issue 4, December 2011, Pp. 338-353; 
Meysam Safari, Are Sukuk securities the Same as Conventional Bond?, Proposal for 
conference: Foundation of Islamic Finance-Second Conference, 8-10 march- Kula 
Lumpur/ Malaysia, p. 3. 

املذكرة اإليضاحية لالقتراح بقانون بشأن إصدار قانون الصكوك الكويتي لسنة 2019، منشورة في   )17(
جريدة األنباء بتاريخ 2019/1/3، ص7.



الخلل في التنظيم القانوني للصكوك: نحو معالجة تشريعية 

أبحاث المؤتمر السنوي الدولي السادس لكلية القانون الكويتية العالمية30
المستجدات القانونية المعاصرة: قضايا وتحديات – 1-2 مايو 2019

ظروفها للدولة التي يوضع فيها التشريع مع مراعاة اخلصوصية قدر اإلمكان، 
حيث إنه ميكن االستفادة من املبادئ القضائية وحتويلها إلى نصوص تشريعية، 
ففي مجال إعداد قانون الصكوك يكون من الضروري اطالع الصائغ على األحكام 
ذات الصلة، وخاصة الصادرة في مجال الصكوك والتمويل اإلسالمي عن محاكم 

النقض واحملاكم اإلدارية العليا واحملاكم الدستورية.
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املبحث الثاني
جوانب اخللل التشريعي في أقسام البنية العامة

ملشروع قانون الصكوك
تكونت البنية العامة ملشروع قانون الصكوك الكويتي لسنة 2019 من أربعة أقسام رئيسية 
هي: بداية القانون ومقدمته ومتنه وخامتته، وبرغم أنه ُيحسب ملشروع القانون وحدة 
إشكاالت  وأن  اخلاص،  والقطاع  احلكومي  القطاع  يصدرها  التي  الصكوك  على  تطبيقه 
الصياغة التشريعية فيه قليلة باملقارنة مع قوانني الصكوك التي صدرت في دول أخرى 
بإشكاالت  املتعلقة  املالحظات  بعض  هناك  مازال  أنه  إال  وتونس،  واألردن  مصر  مثل 
الصياغة في بناء أقسامه األربعة ومضمونها، وسوف نقوم بتناولها جميًعا لبيان ما كان 
العملي، ونخرج  الواقع  يتواكب مع  أن يخلو منه، كي  أن يتضمنه، وما كان يجب  يجب 
الترتيب  وفق  وذلك  للصكوك،  املطلوبة  التشريعية  املعاجلات  تقدمي  على  قادر  بقانون 

الوارد في املشروع على النحو اآلتي:

أوالً- قسم بداية قوانني الصكوك

يشتمل هذا القسم على عنوان التشريع وديباجته، ويالحظ أن الدول اختلفت في تسمية 
اكتفى   ،2019 لسنة  الكويتي  الصكوك  قانون  فمشروع  بالصكوك،  اخلاصة  قوانينها 
باستخدام مصطلح »قانون الصكوك« دون أية إضافة لكلمة »الصكوك«، وذلك على غرار 
املشرِّع املصري الذي لم يقيّد كلمة »الصكوك بوصفها »باإلسالمية«، حيث حمل القانون 
عنوان »قانون الصكوك املصري رقم 10 لسنة 2013«، أما األردني فقد استخدم عنوان 
التونسي  استخدم  حني  في   ،»2012 لسنة   30 رقم  اإلسالمي  التمويل  صكوك  »قانون 
عنوان »قان���ون عدد 30 لسن��ة 2013 مؤرخ في 30 جويلية / يوليو 2013 يتعلق بالصكوك 

اإلسالمية«.
التشريع مصاًغا بطريقة محكمة وواضحة،  أن يكون عنوان  املسلم به ضرورة  إنه ملن 
من خالل استخدام عبارات تدّل على موضوعه، وُيفّضل أن تكون هذه العبارة مختصرة 
قوانني  معظم  إّن  وحيث  استخدامها)18(،  على  القانوني  العرف  جرى  مألوفة  تكون  وأن 
الّصكوك التي صدرت لم تتقيد بذلك، فإننا نبدي املالحظات اآلتية على عناوين القوانني 

التي صدرت، وتلك املقترحة في كّل من الكويت ومصر واألردن وتونس.

الدليل التشريعي لصياغة وحتليل بنية النص القانوني، مرجع سابق، ص 212.  )18(
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ومختصرة  وواض��ح��ة  مباشرة  التسمية  ج��اءت  فقد  ومصر  للكويت  بالنسبة   .1
وتعبّر عن موضوع ومضمون مشروع القانون أو التشريع، من حيث إنه خاّص 
التمويل اإلسالمي وهي الصكوك، وهذا تعبير كاٍف، حتى ولو  أدوات  بأداة من 
في  جاءت  الصكوك  فكرة  ألّن  إسالمية«،   « كلمة  »الصكوك«  كلمة  إلى  ُيضف  لم 
أصلها لتلبية متطلبات الشريعة اإلسالمية، وقائمة في بنيانها على صيغ التمويل 
عمالً  واخل��س��ارة  الربح  في  واملشاركة  امللكية  على  القائمة  املتعددة  اإلس��الم��ي 
)إج��ارة األصول  اإلج��ارة  بالضمان«، مثل صيغ  بالغنم واخل��راج  »الغرم  بقاعدة 
واالستصناع(  واملشاركة  )املرابحة  مثل  التمويل  وصيغ  واخل��دم��ات(  واملنافع 
ما  وه��و  باالستثمار(،  والوكالة  واملشاركة  )املضاربة  مثل  االستثمار  وصيغ 
متوافقة  غير  عامليًا(  عليه  املتعارف  )باملعنى  صكوك  وجود  عدم  بالتبعية  يعني 
مطابقتها  هي  األساسية  ميزاتها  إح��دى  فإن  وبالتالي  اإلسالمية،  الشريعة  مع 
للشريعة اإلسالمية، التي هي في األساس ضمان لتمويل أصول حقيقية، ومن 

ثم تخفيض املخاطر ألدنى حّد ممكن)19(.
وهذا  اإلس��الم��ي«  التمويل  »ص��ك��وك  ع��ن��وان  امل��ش��رِّع  استخدم  ل���أردن  بالنسبة   .2
مبصطلح  املقصود  وحتديد  ضبط  جلهة  غموض  وت��زّي��د،  غموض  فيه  العنوان 
»صكوك التمويل« فهل تشمل جميع أنواع الصكوك أم تقتصر على بعضها فقط 
بأّنه  علًما   ،2013 لسنة   10 رق��م  الّصكوك  قانون  في  املصري  املشرِّع  فعل  كما 
يتّضح من مطالعة نصوص القانون األردني أّن املشرِّع قصد  الصكوك بأنواعها 
املختلفة، ومن جانب آخر هناك تزّيد، إذ ال داعي إلضافة كلمة »اإلسالمي« بالنظر 
إلى أّن كلمة »الصكوك« ذات داللة قاّرة واسعة عند غالبية الناس، وال يثور الّشك 
العربية  اللغة  من  اقتراضها  مت  فقد  سابًقا،  أوضحنا  وكما  لديهم،  معناها  بشأن 
اللغات  في  األجانب  الباحثني  من   )Sukuk( ترجمة  دون  هي  كما  واستخدامها 

األخرى غير العربية.
أما التونسي فقد استخدم في العنوان عبارة »يتعلق بالصكوك اإلسالمية« وهذا   .3
مناسب  غير  الكلمة  وه��ذه  »يتعلق«  كلمة  هي  األول��ى  مالحظتان:  عليه  العنوان 
وضعها في عنوان التشريع، وعلى الصائغ أن يتجنب استخدام كلمات من مثلها 
يختص  التشريع  أّن  التشريع  ملستعمل  توحي  الكلمات  هذه  إّن  إذ  العنوان،  في 
بجزئية معينة دون غيرها بدالً من أن يكون شامالً، إلى جانب ضروة أن يكون 

املذكرة اإليضاحية لالقتراح بقانون بشأن إصدار قانون الصكوك الكويتي لسنة 2019، منشورة في   )19(
جريدة األنباء بتاريخ 2019/1/3، ص 7.
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وال  التشريع  في  ال��واردة  األحكام  كل  عن  ومعبًرا  اإلمكان،  قدر  قصيراً  العنوان 
ال  زائدة  كلمة  فهي  »إسالمية«،  بكلمة  فتتعلق  الثانية  أما  والغموض.  اللبس  يثير 
أداة متويل  بأنها  الّصكوك معروفة  أّن  باعتبار  أن ذكرنا،  لها كما سبق  ضرورة 

إسالمية، واملعروف ال يعرف.

ثانياً- قسم مقدمة قوانني الصكوك
الواردة  التعريفات  في  املتمثلة  العناصر  من  مجموعة  من  التشريع  مقدمة  قسم  يتكون 
في التشريع، وأهداف التشريع ونطاق تطبيقه، واملالحظة التي ميكن إيرادها في قسم 
مقدمة التشريع هي أن القوانني التي صدرت لتنظيم الصكوك اختلفت في تعريفها لكلمة 
»الصكوك« على نحٍو تركت فيه الباب مفتوًحا إلثارة االجتهاد في ضبط املعاني املخصصة 
لها، فقد عّرف مشروع قانون الصكوك الكويتي لسنة 2019، الصكوك في املادة األولى 
من  األول��ى  امل��ادة  في  ورد  ما  وهو  االسمية«،  القيمة  متساوية  مالية  »أوارق  بأنها:  منه 
قانون الصكوك املصري رقم 10 لسنة 2013، الذي عّرف الصكوك بأنها: »أوراق مالية 
اسمية متساوية القيمة«، بينما جاء في املادة الثانية من قانون صكوك  التمويل اإلسالمي 
األردني رقم 30 لسنة 2012 أّن الّصكوك هي: » وثائق متساوية القيمة«. في حني عرفها 
املشرِّع التونسي في القانون رقم 30 لسنة 2013 بأنها: »أوراق مالية قابلة للتداول، ومتثل 
حّصة شائعة ومتساوية القيمة..«. أما املشرِّع السوداني في قانون صكوك التمويل لسنة 

1995، فقد عبّر في تعريفه لبعض أنواع الصكوك في األحكام التمهيدية بأنها » وثيقة«.

ولنا مالحظتان على تعريفات القوانني أعاله:
بأّنها  وصفها  فبعضها  الصكوك،  وص��ف  في  القوانني  ه��ذه  باختالف  تتعلق  األول���ى، 
»أوراق مالية« والبعض اآلخر وصفها بأنها »وثائق«، وإن كنّا منيل للتعريفات الواردة في 
مشروع قانون الصكوك الكويتي والقانونني املصري والتونسي؛ ألنها تنظر إلى الصكوك 
بُحسبانها أوراًقا مالية وليست وثائق؛ ألّن كلمة »وثائق« فضفاضة ويندرج حتتها كثير 
من األوراق سواء أكانت رسمية أم عرفية، كما أن تعبير »ورقة مالية« هو األقرب بالنظر 
إلى أنها مطروحة في األساس لتكون بديالً عن السندات كورقة مالية تقليدية، وال نتفق 
مع من ذهب إلى أّن املبرر لوصفها »بالوثائق« في القانونني األردني والسوادني يعود ملا 
حتتوي عليه صكوك التمويل من بيانات إلزامية توّضح ما حلاملها من حقوق وما عليه 
التزامات، وتعطي لصاحبها رؤية كاملة عن طبيعة املشروع املمول عن طريقها)20(،  من 

سعد عبد احلميد صالح، صكوك التمويل وفًقا للقانون رقم 10 لسنة 2013 كآلية لتمويل املشروعات،   )20(
رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 2017، ص22.
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عبارة  استخدام  ُنفّضل  وعليه  املالية،  الورقة  في  أيًضا  متوافرة  وغيرها  البيانات  فهذه 
»ورقة مالية« كونها ُتعبر عن طبيعة الصكوك وأحكامها بطريقة مناسبة. إلى جانب ذلك 
فإن تعريف املفاهيم واالصطالحات القانونية، ومن ضمنها كلمة »صكوك« هي من مهمة 
الفقه وليس املشرِّع، كما أنها ليست من قبيل الكلمات واملصطلحات الواجب حتديد معناها 
الكلمات  عدد  الختصار  عبارة  أو  كلمة  معنى  بتحديد  املتعلقة  كتلك  التعريفات  مادة  في 

املستعملة للتعبير عن أسماء أو ألقاب طويلة.
بأّنها اسمية  الصكوك  بأْن حّدد صراحة في تعريف  املشرِّع أحسن صنًعا  أن  والثانية، 
القوانني املصري واألردني والسوداني، أي تصدر بأسماء مالكيها وليست  في كٍل من 
الشركات  قانون  )178( من  املادة  أجاز في  قد  كان  الكويتي  املشرِّع  بأن  علًما  حلامليها، 
رقم 25 لسنة 2012 إصدار صكوك حلاملها، ولكنه تالفى ذلك في قانون الشركات رقم 
1 لسنة 2016، وكذلك في مشروع قانون الصكوك لسنة 2019، الذي نّص صراحة على 
أن الصكوك اسمية، ومن وجهة نظرنا نرى أن عدم النّص على الصكوك حلاملها خطوة 
الدول، وهي إن  الورقة مازالت في مراحلها األولية في كثير من  إّن هذه  إيجابية، حيث 
أثبتت جناحاً في بعض الدول إال أن ذلك ال ميكن تعميمه على الدول األخرى، حيث إن لكل 
دولة فلسفتها التشريعية ونظامها القانوني الذي يختلف في بنيانه كله أو جزء منه عن 
دول أخرى. إلى جانب أن فيه حماية ملمتلكات الدولة من وقوع هذه الصكوك في يد فئات 

غير معلومة متارس ما تشاء لتحقيق أهدافها اخلاصة)21(.
وُيحسب ملشروع قانون الصكوك الكويتي لسنة 2019 أنه لم يتقيد مبذهب فقهي معني 
عند تعريفه في املادة األولى منه ألحكام الشريعة اإلسالمية، إذ نّص على أنها »األحكام 

املنصوص عليها في القرآن والسنة أو املستنبطة منهما«.

ثالثاً- قسم منت قوانني الصكوك
ُيعد قسم منت التشريع مبثابة العمود الفقري للتشريع، أو مبعنى آخر صلب التشريع، 
ويتضمن هذا القسم - في العادة - األحكام املوضوعية واإلجرائية للتشريع)22(، وخاصة 
تلك املتعلقة بضوابط وأحكام الصكوك اإلسالمية، ومخاطرها وإدارتها والتحوط منها، 
وأنواعها وضوابط وآلية كل نوع، وآليات وضوابط إصدارها وتداولها وإطفائها »إلغائها«، 
اإلجارة  املعاصرة-  وأنواعها  بتطبيقاتها  كاملشاركة  اإلسالمية،  الصكوك  آللية  ومناذج 
الصكوك  قوانني  ومبراجعة  والسلم.  االستصناع-  املضاربة-  املعاصرة-  وتطبيقاتها 

سعد عبد احلميد صالح، املرجع السابق، ص29.  )21(
دليل الصياغة التشريعية، مرجع سابق، ص 63-62.  )22(
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محل الدراسة الحظنا عدًدا من اإلشكاالت في بناء نصوص املنت، بعضها شكلي واآلخر 
موضوعي، ومن أهمها ما يأتي:

املادة  في   ،2019 لسنة  الكويتي  الصكوك  إصدار  بشأن  القانون  مشروع  عدَّد   .1
صكوك  وتشمل  التمويل  صكوك  منها  الصكوك،  من  كثيرة  أنواًعا  منه  الثامنة 
وتشمل  اإلجارة  وصكوك  االستصناع(،  وصكوك  املرابحة  وصكوك  )السلم 
صكوك )ملكية األصول القابلة للتأجير، صكوك ملكية حق منافع األصول القابلة 
للتأجير، صكوك إجارة اخلدمات( وصكوك االستثمار وتشمل صكوك )املضاربة، 
االستثمارية،  واحملافظ  الصناديق  وصكوك  باالستثمار(  والوكالة  واملشاركة، 
الهيئة  تقرها  أخرى  صكوك  »أية  مفاده:  ما  الثامنة  املادة  من   5 البند  تضّمن  كما 
الشرعية وتتم املوافقة عليها من الهيئة«. وهذا يعني أن ما ورد في املادة )8( جاء 
على سبيل املثال ال احلصر، وقد أحسن مقترحو مشروع القانون في وضع هذا 
البند ألهميته في استيعاب ومالحقة التطور في إطار املعامالت املالية واملصرفية 
املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، حيث يجوز لهيئة الرقابة الشرعية املوافقة على 
إصدار صكوك جديدة على أساس عقد من العقود الشرعية، ونرى في هذا الصدد 
أن هذا املقترح مهم أن مير مبراحله الدستورية وينّفذ بالنظر لكونه يوفر تنظيًما 
التجارية  املشروعات  لتمويل  تستخدم  مالية  كورقة  للصكوك  ومستقالً  كامالً 
الربح واخلسارة، ولكن مالحظتنا تتمثل في ضرورة  على أساس املشاركة في 
إعادة بناء نصوص بعض املواد ومن ضمنها املادة الثامنة، من حيث عدم احلاجة 
لهذا التقسيم الطويل للصكوك وأنواعها املختلفة، حيث إن هذا التقسيم ذا الطابع 
األكادميي محلُّه اللوائح التنفيذية وليس القانون، وكان يكفي تعداد العقود التي 
تصدر الصكوك بناء عليها على سبيل املثال، حيث إن كل صك من هذه الصكوك 

يحمل اسم العقد الذي يصدر بناًء عليه.
وعلى صعيد الواقع احلالي للنصوص النافذة بخصوص الصكوك في الكويت، فاملالحظ 
أنه ورد تنظيم متفرق وغير شامل ألحكامها في بعض القوانني النافذة، فقد نّظم بعض 
نّص  وقد   ،)211  ،145  ،15  ،14( املواد  في   2016 لسنة   1 رقم  الشركات  قانون  أحكامها 
على تأسيس شركات ذات غرض خاص إلصدار الصكوك اإلسالمية، كما نظمها القانون 
رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية، وكذلك 
الكتاب احلادي عشر منها فصالً كامالً  التي تضمنت في   ،2015 التنفيذية لسنة  الئحته 
عليها  بناًء  تصدر  التي  للعقود  األمثلة  بعض  على  نص  والذي  اإلسالمية،  الصكوك  عن 
الصكوك، كما أجاز إنشاء عقود أخرى غير املنصوص عليها، وأوجب أن تصدر الصكوك 
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شرعية،  رقابة  هيئة  من  جتاز  وأن  اإلسالمية،  الشريعة  ألحكام  طبًقا  أنواعها  بجميع 
الصكوك،  أنواع  من  نوع  بكل  اخلاصة  األحكام  الكويتية  املال  أسواق  هيئة  وتصدر 

واألحكام التي تخضع لها موجودات الصكوك.
وهذا على خالف القانون األردني الذي أحسن بعدم إيراده تقسيمات للصكوك، بل اكتفى 
في املادة الثامنة منه بإيراد أنواع العقود التي ميكن أن تصدر الصكوك من أجل متويلها 
7. بيع حق  6. االستصناع  4. املشاركة 5. السلم  3. املرابحة  2. املضاربة   )1. اإلج��ارة 
املنفعة 8. أي عقد آخر جتيزه الهيئة(. وبالرغم من أّن نص املادة )8( من القانون األردني 
إال  املصري،  القانون  التي نّص عليها  املغارسة واملساقاة واملزارعة  لم يتضمن صكوك 
أنها أجازت أي عقد آخر جتيزه هيئة الرقابة الشرعية املشّكلة مبقتضى أحكامه، ونرى أن 
مسلك املشرِّع األردني أولى باالتباع؛ ألّن الصك يحمل اسم العقد الذي ميوله، السيما 
الباب  ترك  حيث  املثال،  سبيل  على  وإمنا  احلصر  سبيل  على  العقود  هذه  يذكر  لم  وأنه 

مفتوًحا أمام إنشاء عقود جديدة تصدر بناًء عليها صكوك)23(.
اشترط مشروع قانون الصكوك الكويتي لسنة 2019 في املادة )8( منه، أن تصدر   .2
الصكوك على أساس عقد، ويخضع تداولها واستردادها للضوابط الشرعية التي 
أن  باشتراط  اإللزام  سبيل  على  جاءت  الصيغة  وهذه  الشرعية،  الهيئة  تقررها 
يكون العقد الذي يتم مبوجبه التمويل عقًدا شرعياً، فما املقصود بالعقد الشرعي 
الذي تصدر على أساسه الصكوك؟ وهل ذكر املشروع ألنواع الصكوك وللعقود 
التي يصدر كل نوع من الصكوك على أساسها يوّضح املقصود بالعقد الشرعي؟
في الواقع اإلجابة بالنفي، إذ إن تعداد أنواع الصكوك وربطها بالعقود الشرعية 
للفقه  التعريف  إلى ترك  لهذا املصطلح، وإن كنّا منيل  التي تناسبها ليس تعريًفا 
وهو ما فعله مشروع قانون الصكوك الكويتي لسنة 2019، إالّ أن بعض القوانني 
أوردت تعريفاً غير موّفق للعقد الشرعي، ومنها قانون الّصكوك املصري امللغى 
أنه:  على  منه  األولى  املادة  في  الشرعي  العقد  عّرف  الذي   ،2013 لسنة   10 رقم 
القانون«،  هذا  ألحكام  وفقاً  الصكوك  أساسه  على  تصدر  الذي  الشرعي  »العقد 
وليس خافيًا أن هذا التعريف غير ُمْحكم ويستطيع القارئ له أن يصفه باإلبهام 
بالعقد  للمقصود  االصطالحي  باملعنى  تعريًفا  يتضمن  لم  ألنه  والغموض، 
تعريًفا واضًحا يشتمل على  يورد  أن  إما  باملشرِّع  املفترض  الشرعي، وكان من 

مفهوم هذا املصطلح ومضمونه، أو أن يترك تعريفه للفقه.
»العقد  بأنه:  الشرعي  اإلصدار  عقد  تعريف  ميكن  القانون  نصوص  جملة   ومن 

سعد عبد احلميد صالح، مرجع سابق، ص46.  )23(
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أو تطوير مشروع  إنشاء  أجل  الصكوك من  يتم إصدار نوع من  الذي مبقتضاه 
معني، يكون ملًكا للمكتتبني ويشاركون في الربح واخلسارة وال يساهمون في 

إدارته، ويكون متوافًقا مع أحكام الشريعة اإلسالمية«)24(.
أنه:  على    ،2019 لسنة  الكويتي  الصكوك  قانون  مشروع  من   )14( املادة  نصت   .3
»يجب أن تستخدم حصيلة إصدار الصكوك في الغرض الذي صدرت من أجله، 
وفقاً لنشرة االكتتاب، ويجوز استخدام حصيلة إصدار صكوك السلم في األوجه 
التي يحددها »املتمول«، يالحظ من ظاهر صياغة آخر هذ املادة أن »املتمول« يجوز 
له استخدام حصيلة صكوك السلم بالشكل الذي يراه مناسبًا دون قيد أو شرط، 
سواء أكان املتمول قطاًعا خاًصا أم أحد األشخاص االعتبارية العامة، وبالرغم من 
أن كل النصوص التي نظمها قانون الصكوك جاءت وفق أطر وضوابط الشريعة 
اإلسالمية الجتناب الوقوع في الربا بأشكاله وصوره املختلفة، إالّ أن هذا النص 
حصيلة  استخدام  تضمن  وأسس  ضوابط  وضع  خالل  من  لتعديل  بحاجة 
االكتتاب في الصكوك كلها مبا في ذلك صكوك السلم للنمو والتطوير واملنافسة 

حماية ملصالح العمالء وجتنبًا للوقوع فيما نهى الله عنه.
نصت املادة )18( من مشروع قانون الصكوك الكويتي لسنة 2019 على أنه: »تنشأ   .4
تشكل  أعضاء  خمسة  من  احلكومية  الصكوك  إلصدارات  مركزية  شرعية  هيئة 
بقرار من رئيس مجلس الوزراء خالل شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون، بناء 
على ترشيح وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية. ويشترط فيمن يرشح عضواً 

في هذه الهيئة:
أن يكون حاصالً على درجة الدكتوراه في الفقه اإلسالمي أو أصوله، ويفضل   )أ( 

احلاصلون على درجة األستاذية. 
أن تكون لديه بحوث منشورة عن النظام االقتصادي واملالي اإلسالمي.... )ج(  )ب( 

.. )د(... 
يالحظ مبراجعة الشروط الواردة في هذه املادة أنها حصرت عضوية هيئة الرقابة 
الشرعية املركزية)25(، فيمن يحملون مؤهالت في الفقه اإلسالمي أو أصوله فقط 
ولديهم خبرة بحثية في النظام االقتصادي واملالي واإلسالمي، وعلى الرغم من 

املرجع السابق، ص 81، 80.  )24(
انظر بخصوص هيئات الرقابة الشرعية: عبد الباري مشعل، شركات االستشارات الشرعية وهيئات   )25(
الرقابة الشرعية الضوابط واآلليات، املؤمتر السابع للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية، 

هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، مملكة البحرين، 27-2008/5/28، ص5. 
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الشرعية  الهيئة  لعضوية  البحثية  واخلبرة  األكادميي  التخصص  اشتراط  أهمية 
بالنظر لكونها اجلهة املختصة بإعطاء الرأي الشرعي في شأن إصدار الصكوك 
والتزامات  وأن��واع��ه��ا  الصكوك  طبيعة  ف��ي  املتمعن  أن  إالّ  وإطفائها،  وت��داول��ه��ا 
وحقوق أطرافها واإلطار القانوني الذي يحكمها وانعكاساتها االقتصادية، يصل 
إلى نتيجة مفادها أن هذه الورقة املالية ال تقتصر على اجلانب الشرعي فقط، بل 
إصدار  عند  لها  التصدي  يجب  ومحاسبية  واقتصادية  قانونية  جوانب  تتضمن 
الرأي الشرعي، السيما وأن هناك كثيراً من قواعد السندات التقليدية تطبق عليها 
لوجود تشابه معها في بعض اجلوانب املتعلقة بالتنظيم، وإن كان هناك اختالف 

في األساس الذي يقوم عليه كل منهما.
وعلى إثر ذلك نرى لضمان فاعلية الورقة في متويل املشروعات التجارية وفي 
القانون  مثل  أخ��رى  تخصصات  الشرعية  هيئتها  عضوية  في  تضم  أن  التنمية 
واالقتصاد واحملاسبة، على أن تكون الغلبة في تشكيل الهيئة ملن يحملون شهادات 
الشرعي  بالعلم  املقترنة  العملية  اخلبرة  ولديهم  أصوله  أو  اإلسالمي  الفقه  في 
بالدرجة األولى دون التركيز كما جاء في املادة )18( على درجة الشهادة والرتبة 
العلمية، ألّن االعتماد على معيار الشهادة والرتبة العلمية ليس كافيًا للحكم على أن 
من يحملها مؤهٌل ويقّدم على غيره، وعليه من الضروري وضع ضوابط ومعايير 
وآليات أخرى ترّكز على املضمون وعلى الفهم الشرعي واخلبرة العملية، وهو ما 
قد يكون متوافراً عند بعض األشخاص بالرغم من عدم حملهم للمؤهل املنصوص 

عليه في املادة )18( آنفة الذكر. 
مبوجب أحكام املادة )18( من مشروع قانون الصكوك الكويتي لسنة 2019، فإن   .5
الهيئة الشرعية تتبع مجلس الوزراء، ويصدر بنظام عملها ومقرها واملعاملة املالية 
ألعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وقد تضمنت املادة )19( من املشروع 
اختصاصات الهيئة الشرعية التي يأتي في مقدمتها وفًقا ملا ورد في الفقرة األولى 
منها إبداء الرأي الشرعي في شأن الصكوك احلكومية املزمع إصدارها، واعتماد 
هياكلها وعقودها ونشرة اكتتابها، أما املادة )20( فقد بينت أن شركات املساهمة 
موافقته،  بعد  الكويتي  املركزي  البنك  إلشراف  اخلاضعة  والبنوك  الكويتية، 
والبنك  الشرعية  الهيئة  عليها  توافق  التي  واإلقليمية  الدولية  املالية  واملؤسسات 
املركزي الكويتي يتم تشكيل هيئة شرعية بكل منها من عدد فردي من األعضاء ال 
يقل عن ثالثة، من بني املقيدة أسماؤهم في سجل هيئة الرقابة الشرعية املركزية.
الهيئة  عن  يصدر  ما  وصف  بخصوص   )18( املادة  في  وردت  التي  الصيغة  أن  يالحظ 



أ. د. مجدي شهاب و د. خالد التالحمة

39 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية – السنة 8 - ملحق خاص – العدد 4 – الجزء 2
جمادى األول/جمادى الثاني 1441 هـ - يناير 2020 

وقيمته القانونية اجتهت إلى حتديد أن دور الهيئة الشرعية ينحصر في القيام ) بإبداء 
الصيغة  وهذه  امللزم،  القرار  مرتبة  إلى  يرقى  ال  الرأي  هذا  أن  مبعنى  الشرعي(،  الرأي 
على خالف ما تضمنه قانون الصكوك املصري امللغى رقم 10 لسنة 2013 الذي أعطى ما 
يصدر عن هيئة الرقابة الشرعية صفة ) القرار النهائي امللزم( وسار ذات النهج التونسي 

في الفصل )29( من قانون الصكوك اإلسالمية.
منيل  فإننا  ملزم،  نهائي  قرار  أو  شرعي  رأي  بأنه  الهيئة  عمل  لوصف  متأنية  وبقراءة 
إلى وصفه بأنه رأي شرعي، بالنظر إلى أن جوهر ما تقوم به الهيئة هو إبداء رأيها في 
حدود التوافق املمكنة للصكوك من حيث إصدارها وتداولها وإلغائها مع أحكام الشريعة 
اإلدارية، وفي ذلك فإننا  القرارات  إليه من قبيل  ُيعد ما تتوصل  اإلسالمية، وبالتالي ال 
نتفق مع موقف قانون صكوك التمويل األردني الذي نص في املادة )5( منه على املهام 
التي تقوم بها هيئة الرقابة الشرعية بقوله تتولى الهيئة املهام والصالحيات اآلتية: »أ-  
إبداء الرأي الشرعي بشأن صكوك التمويل اإلسالمي املراد إصدارها مبا في ذلك نشرة 
هذه  اإلطفاء«،  إلى  اإلصدار  من  بالصكوك  التعامل  استمرار  من  بالتحقق  اإلصدار... 
املادة تتحدث عن الرأي الشرعي من إصدار الصكوك إلى إطفائها وفق مبادئ الشريعة 

اإلسالمية، دون استخدام كلمة نهائية وملزمة، )دون أن يكون لقولها إلزام(.
صكوك  قانون  وموقف  الكويتي  الصكوك  قانون  مشروع  موقف  جاء  فقد  ذلك،  وعلى 
الصكوك  وقانون  املصري  الصكوك  قانون  موقف  من  أكثر  موفًقا  األردني  التمويل 
اإلسالمية التونسي اللذين أعطيا هيئة الرقابة الشرعية صالحية إصدار قرارات نهائية 
 ،20  ،19( وملزمة فيما يتعلق بإصدار الصكوك وتداولها، وذلك طبقاً ملا ورد  في املواد 

21( من القانون املصري، والفصل )29( من القانون التونسي.

وجدير بالذكر أنه بالنسبة لقانون الّصكوك املصري لم تعد هذه الصالحية لهيئة الرقابة 
 17 رقم  قانون  من  الرابعة  املادة  مبوجب  الصكوك  قانون  بإلغاء  ألغيت  فقد  الشرعية، 
لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس املال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 

.1992

وألهمية معاجلة اخللل في صياغة وبناء املادتني )19، 21( من قانون الصكوك املصري، 
أو  جديدة  قوانني  وقوع  لعدم  تفادًيا  عليه  والتعليق  مضمونيهما  بيان  أهمية  نرى  فإننا 

تعديالت لقوانني قائمة في ذلك.
جلميع  وملزمة  نهائية  الشرعية  الهيئة  وفتاوى  قرارات  وتكون   ...«  :)19( املادة  نصت 
اجلهات املشاركة في اإلصدار ...«، كما نصت املادة )21(: ».. على أن ما يصدر من الهيئة 
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يكون  »قراراً  بشأنه  ُتصدر  وتوصيات  آراء  من  عليها  يعرض  فيما  املركزية  الشرعية 
ملزماً«.

إبرازها على  تثير إشكاالت قانونية ودستورية ميكن  املادتني  أّن صياغة هاتني  يالحظ 
النحو اآلتي)26(:

فّرق املشرِّع بني الصكوك التي تصدرها احلكومة، حيث إن قول الهيئة الشرعية   .1
فيها يكون ملرة واحدة، وأما الصكوك التي تصدرها اجلهات األخرى وفًقا للمادة 
)2( فيكون أمامها أن تعرض أخذ الرأي مرتني، وهذه تفرقة منتقدة وال يعرف ما 

هو األساس التشريعي الذي بنيت عليه.
ال يجوز حتصني القرارات اإلدارية من الطعن، حيث إن األصل جواز الطعن عليها   .2
للمستثمرين، وحتى ال  اإلداري من أجل حماية املصالح املشروعة  القضاء  أمام 
تتعسف اجلهات اإلدارية في مواجهة أصحاب األموال واملستثمرين في استعمال 
حق دستوري لهم يتمثل في حرية التجارة واالستثمار وحق امللكية على األموال 
اإلدارية  القرارات  حتصني  جواز  عدم  في  وسندنا  املال)27(،  أسواق  في  املتداولة 
نصت  فمثالً  اخلصوص،  هذا  في  نصوص  من  الدساتير  تضمنته  ما  الطعن  من 
املادة )68( من دستور مصر سنة 1971 املعدل سنة 1980 على أن: »التقاضي حّق 
الطبيعي،  قاضيه  إلى  االلتجاء  حق  مواطن  ولكّل  كافة،  للناس  ومكفول  مصون 
وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من املتقاضني وسرعة الفصل في القضايا، 
ويحظر النّص في القوانني على حتصني أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء«. 
2012 في املادة )75( منه، وفي املادة  وعلى ذات النهج نّص دستور مصر لسنة 

)97( من دستور مصر لسنة 2012 وتعديالته سنة 2014. 

»حق  أّن:  على   1962 لسنة  الكويت  دستور  من   )166( املادة  نّصت  الكويت  وفي 
ملمارسة  الالزمة  واألوضاع  اإلجراءات  القانون  ويبني  للناس،  مكفول  التقاضي 
هذا احلق«. كما نصت املادة األولى من قانون الدائرة اإلدارية رقم 20 لسنة1981 
املعدل بالقانون 61 لسنة 1982: »... خامساً: الطلبات التي يقدمها األفراد والهيئات 
مسائل  شأن  في  الصادرة  القرارات  عدا  النهائية،  اإلدارية  القرارات  بإلغاء 
واملجالت  الصحف  إصدار  وتراخيص  الكويتيني  غير  وإبعاد  وإقامة  اجلنسية 

سعد عبد احلميد صالح، مرجع سابق، ص279- 278.  )26(
يسري العصار، النظام القانوني لهيئة أسواق املال ومدى فاعليته في حتقيق أهدافها، دراسة مقارنة   )27(
15، سبتمبر  العدد  الرابعة،  السنة  العاملية،  الكويتية  القانون  الكويت ومصر وفرنسا، مجلة كلية  بني 

2016، ص35.
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ودور العبادة«. علًما أنه في قانون املطبوعات والنشر الكويتي رقم 3 لسنة 2006 
أجاز املشرِّع - على خالف قانون الدائرة اإلدارية- الطعن على القرارات الصادرة 

بشأن تراخيص الصحف واملجالت. 
في الواقع يالحظ مبراجعة كثير من أحكام احملكمة الدستورية أنها قضت بعدم 
فيه  نتفق معه قضت  باستثناء حكم ال  اإلدارية)28(،  القرارات  دستورية حتصني 
احملكمة الدستورية في الكويت بدستورية حتصني قرارات جلنة االعتراضات من 

اخلضوع لرقابة القضاء لوجود عنصر قضائي ضمن تشكيل اللجنة)29(.
على  الصريح  نّصه  الكويتي  الصكوك  قانون  ملشروع  ُيحسب  الصدد  هذا  وفي 
الصكوك، فقد  املوافقة على إصدار  املال برفض  عدم حتصني قرار هيئة أسواق 
نصت املادة )3/ه�( منه على أنه: »يصدر قرار هيئة أسواق املال خالل 45 يوماً من 
تاريخ تقدمي الطلب، وإال اعتبر ذلك موافقة على إصدار الصكوك متى كان الطلب 
مستوفياً للشروط، وفي حالة عدم املوافقة يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً، 
وتوضح  املختصة،  اجلهة  أمام  القرار  ذلك  في  الطعن  مصلحة  ذي  لكل  ويجوز 

الالئحة التنفيذية لهذا القانون آلية الطعن وضوابطه«. 
غنّي عن التوضيح أّن هذا النص يتفق مع القواعد الدستورية التي ال جتيز حتصني 
القرارات اإلدارية، ولكننا نقترح إدخال تعديل على مدة صدور قرار هيئة أسواق 
املال لتصبح 60 يوًما بدالً من 45 يوًما؛ لكي تتسق مع أحكام قانون الدائرة اإلدارية 

رقم 20 لسنة 1981 املعدل بالقانون 61 لسنة 1982.
ميكن إذا أردنا جتاوز هذه املعضلة وإشكالية الصياغة واملضمون من خالل حمل   .3
اإلدارية  القرار تكون فيما يخص اجلهة  أن نهائية  )نهائية وملزمة( على  كلمتي: 
التي أصدرته، مع جواز الطعن على هذه القرارات أمام القضاء اإلداري، والقرار 
الهيئة الشرعية الصادر برفض  الغالب قرار  الطعن فيه يكون في  املراد  اإلداري 
وهو  سيطبقه  الذي  القانون  فما  القاضي  إلى  األمر  رفع  فإذا  الصكوك،  إصدار 
غير مخاطب بالتطبيق أو بالبحث في أحكام  الشريعة اإلسالمية مباشرة، - وإن 
كان يجوز للقاضي أن يحتكم إلى الشريعة اإلسالمية مباشرة في بعض املسائل 
التي أشار إليها القانون إشارة عامة، كما هو احلال في احلق الذي أعطاه القانون 
وضعها  وقت  ومن  الثانية  املادة  بحكم  املخاطب  ألن  زوجته-  تأديب  في  للزوج 

حكم احملكمة الدستورية العليا املصرية، الطعن رقم )7( لسنة 31 قضائية، بتاريخ 2019/3/2. وحكم   )28(
احملكمة الدستورية العليا املصرية، الطعن رقم  )16( لسنة 25 قضائية، بتاريخ 2018/1/13.

حكم احملكمة الدستورية الكويتية رقم )34( لسنة 2014، بتاريخ 22 يونيو 2014.  )29(
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1980 والتي تنص على أن: »مبادئ الشريعة  في الدستور املصري بتعديل سنة 
على  يجب  قيد  عن  يتمّخض  إمنا  للتشريع«،  الرئيسي  املصدر  هي  اإلسالمية 
السلطتني التشريعية والتنفيذية أن تتحراه وتنزل عليه في تشريعاتها الصادرة 

بعد هذا التعديل)30(.
رابعاً- قسم خامتة قوانني الصكوك

يأتي قسم خامتة التشريع في نهاية التشريع، وذلك بعد اكتمال قسم منت التشريع، حيث 
جاءت في مشروع قانون الصكوك الكويتي لسنة 2019، حتت عنوان »األحكام اخلتامية«. 
وقد درجت التشريعات على تضمني جملة من املسائل في وحدة األحكام اخلتامية، وهذه 
املسائل تختلف من تشريع آلخر، وسوف نقوم بتسليط الضوء على بعض جوانب اخللل 

التشريعي في هذا القسم على النحو اآلتي)31(:
أ. نظر املنازعات املتعلقة بالصكوك

أنه: »فيما عدا  2019 على  الكويتي لسنة  )23( من مشروع قانون الصكوك  املادة  نصت 
املنازعات والدعاوى اإلدارية التي يختص بها مجلس الدولة، يكون الفصل في املنازعات 
التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون من اختصاص محكمة أسواق املال وفقاً ألحكام 
القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية 
والقوانني املعدلة له، ويجوز االتفاق على تسوية املنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا 
وفقاً  القضائية  غير  املنازعات  تسوية  وسائل  من  ذلك  غير  أو  التحكيم،  بطريق  القانون 
الشريعة  أحكام  يخالف  ال  مبا  املختص  الوزير  موافقة  وبعد  السارية،  القوانني  ألحكام 

اإلسالمية«.
يالحظ من هذا النص ما يأتي:

عدا  -فيما  الصكوك  قضايا  في  للبت  االختصاص  جعل  القانون  مشروع  أن   .1
خاصة  حملكمة  الدولة-   مجلس  بها  يختص  التي  اإلدارية  والدعاوى  املنازعات 
2010 بشأن إنشاء  )7( لسنة  القانون رقم  هي محكمة أسواق املال وفقاً ألحكام 
نٌص  وهذا  له،  املعدلة  والقوانني  املالية  األوراق  نشاط  وتنظيم  املال  أسواق  هيئة 
املال  أسواق  محكمة  اختصاص  على  بالنّّص  املشروع  مقترحو  أحسن  وقد  جيد 
بنظر النزاعات املتعلقة بالصكوك التي حتتاج إلى عاملًي السرعة واالختصاص، 

سعد عبد احلميد صالح، مرجع سابق، ص280.  محمد أحمد سعفان، تطبيق الشريعة اإلسالمية في قضاء   )30(
احملكمة الدستورية العليا، مجلة الدستورية، السنة الثانية، العدد السادس، القاهرة، 2004، ص36. 

دليل الصياغة التشريعية، مرجع سابق ، ص 70-68.  )31(
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حقوق  على  وحفاظاً  وتعقيدها،  اإلجراءات  وبطء  التقاضي  أمد  إطالة  من  منًعا 
كأداة  عليها  واالعتماد  الصكوك،  في  االستثمار  في  ثقتهم  وتعزيز  املستثمرين، 
الكويتي  الصكوك  قانون  مشروع  في  ورد  وما  التجارية،  املشروعات  لتمويل 
جاء على غرار نص املادة )26( من قانون الصكوك املصري الذي جعل منازعات 
رقم  القانون  مبوجب  أنشئت  التي  االقتصادية  احملاكم  اختصاص  من  الصكوك 

120 لسنة 2008)32(.

وبالرغم من أهمية اختصاص محكمة أسواق املال بالنظر في منازعات الصكوك،   .2
أن اإلشكالية تتمثل في تشكيل محاكم أسواق املال واحملاكم االقتصادية من  إالّ 
قضاة ذوي خلفية قانونية ويحملون شهادات اختصاص في القانون، وقد يكون 
مبرر ذلك أن غالبية املنازعات تتعلق باألوراق املالية التقليدية من أسهم وسندات 
االعتبار  بعني  يؤخذ  أن  أهمية  نرى  هنا  من  شرعية،  وليست  قانونية  مرجعيتها 
وجود أشخاص ضمن أعضاء هيئة احملكمة ممن لديهم اخلبرة العلمية، ولديهم 
مؤهالت في الفقه اإلسالمي وأصوله وعلم االقتصاد، السيما وأن الصكوك تعتمد 
في مبناها على أحكام الشريعة الغراء، وال ميكن أن حتوي نصوص القانون مهما 
فّصلت على كل ما قد يظهر في الواقع العملي، ومن ثم فإننا سنكون في حاجة إلى 
متخصصني في القانون واالقتصاد والشريعة، وعلى دراية بروح املصدر الذي 

تستمد الصكوك منه أحكامها أال وهي الشريعة اإلسالمية. 
على  االتفاق  أيضاً  الكويتي  الصكوك  قانون  مشروع  من   )23( املادة  أجازت   .3
تسوية املنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون من خالل وسائل تسوية 
أحكام  يخالف  ال  ومبا  السارية،  القوانني  ألحكام  وفًقا  القضائية  غير  املنازعات 
الشريعة اإلسالمية، وفي مقدمة هذه الوسائل التحكيم، وهذا النص جيد ويعزز 
أن  إلى  بالنظر  الصكوك  في  لالستثمار  األجانب  والسيما  املستثمرين،  ثقة  من 
املنازعات سوف تعرض على هيئة حتكيم مختصة لهم دور في اختيارها، وليس 
 على قضاء الدولة النظامي، إلى جانب أن التحكيم وغيره من وسائل حل النزاعات 

االستثمار  السيد خليل، مدى حاجة منازعات  أحمد علي  االقتصادية:  اختصاص احملاكم  انظر حول   )32(
إلى محاكم متخصصة ) منوذج احملاكم االقتصادية في التجربة املصرية(، ورقة منشورة في وقائع 
املتحدة  العربية  اإلم��ارات  بجامعة  القانون  كلية  نظمته  ال��ذي  عشر  التاسع  السنوي  املؤمتر  مجلدات 
االقتصادية  التنمية  الدولية وأثرها في  الوطنية واالتفاقيات  التشريعات  »االستثمار بني  حتت عنوان 
في دولة اإلمارات العربية املتحدة«، 2011، ص1045 وما بعدها. هبة بدر صادق، إطاللة على احملاكم 
األول،  العدد  الثاني،  اجلزء  واالقتصادية،  القانونية  العلوم  مجلة  االستثمار،  ومنازعات  االقتصادية 

السنة التاسعة واخلمسون، 2017، ص711.
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يركز بشكل أساسي على اخلبرة، وهو ما يتيح دخول عناصر غير قانونية شرعية 
واقتصادية في تشكيل هيئة التحكيم، وهذا بدوره يساعد على السرعة في البت 

في املنازعات والتخفيف من بطء إجراءات التقاضي أمام احملاكم الوطنية.
كما أّن نّص املادة )23( يشكل حافًزا للعمل على إيجاد مراكز متخصصة في فض 
الدولي  اإلسالمي  املركز  مثل  اإلسالمية  املالية  الصناعة  عن  الناشئة  النزاعات 
التحكيم  أحكام  تنفيذ  حول  تساؤالت  تثار  وهنا  دبي،  في  والتحكيم  للمصاحلة 
وحيث  األخرى،  الدول  في  التحكيم  مراكز  عن  الصادرة  تلك  والسيما  األجنبية، 
إّن أحكام التحكيم األجنبي في مثل هذه املسائل حتتاج إلى االعتراف بها واملوافقة 
نيويورك  التفاقية  طبًقا  التنفيذ  بلد  في  املختصة  احملكمة  قبل  من  تنفيذها  على 
لالعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية لسنة 1958، فإن التساؤل املطروح هو: 
هل توافق احملكمة على تنفيذ قرار قد يصطدم مع نظامها العام أو قواعدها اآلمرة، 
خاصة إذا كان بلد التنفيذ ال تطبق فيه أحكام الشريعة اإلسالمية؟ بالتأكيد اإلجابة 
عن هذا السؤال بالنفي، مما يقتضي ضرورة التصدي لهذه املسألة وغيرها من 

املسائل ذوات الطابع العملي عند معاجلة اخللل التشريعي في تنظيم الصكوك. 
ب. سريان أحكام القانون الكويتي فيما لم يرد بشأنه نص في قانون الصكوك

نصت املادة )25( من مشروع قانون الصكوك الكويتي على أنه: »تسري على الصكوك 
يخالف  ال  مبا  القانون  هذا  في  خاص  نّص  بشأنه  يرد  لم  فيما  الكويتي  القانون  أحكام 

أحكام الشريعة اإلسالمية، ويقع باطالً كّل اتفاق يتّم على خالف ذلك«.
يالحظ من هذا النّص أّنه يشترط لتطبيق أحكام القانون الكويتي انتفاء النّص في قانون 
الصكوك ال  قانون  أن  إلى  الشريعة اإلسالمية، وبالنظر  أحكام  الصكوك وعدم مخالفة 
ميكن أن يتضمن أحكاماً تستوعب جميع أشكال وصيغ التعامالت املتعلقة بالصكوك، فإّن 
العودة ألحكام القانون الكويتي ستكون كثيرة جداً، وهو ما يؤكد توجهنا نحو ضرورة 
أن يضّم تشكيل الهيئة الشرعية أصحاب تخصصات مختلفة وفي مقدمتهم قانونيون، 
بالنظر إلى أنها صاحبة الصالحية في إبداء الرأي الشرعي فيما يتفق أو يخالف الشريعة 
اإلسالمية. واملالحظ أن النص تشدد وجعل اجلزاء البطالن على كل اتفاق يخالف أحكام 
الشريعة اإلسالمية، مبا يعني أن العودة ألي نّص في القانون الكويتي ال يكون سليماً إال 

إذا كان ما تضمنه من أحكام ال يعارض مبادئ الشريعة اإلسالمية.
	. اإللغاء

جاء اإللغاء ضمنيًا في املادة )27( من مشروع قانون الصكوك الكويتي لسنة 2019، فقد 



أ. د. مجدي شهاب و د. خالد التالحمة

45 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية – السنة 8 - ملحق خاص – العدد 4 – الجزء 2
جمادى األول/جمادى الثاني 1441 هـ - يناير 2020 

نّصت على أنه: »يلغى كّل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون« وقد كان يجدر بالّصائغ 
أن يتجنّب اللجوء إلى أسلوب اإللغاء الضمني، إذ إّن اللجوء إلى هذا األسلوب يقتضي من 
اإلسالمي  والتمويل  بالصكوك  املتعلقة  النصوص  كل  على  الوقوف  التشريع  مستعمل 
ليست  مهمة  وهذه  التشريع،  وضع  قبل  املفعول  سارية  كانت  التي  التشريعات  كل  في 
للصياغة  األسمى  الهدف  تعارض  وبالتالي  تعقيداً،  األمور  وتزيد  السهلة  أو  بالبسيطة 
التي ترمي أصالً إلى تسهيل استعمال التشريع من املخاطبني بأحكامه؛ لذلك من األهمية 
يذكر  بأن  وذلك  تام،  وبوضوح  ومباشر  صريح  بشكل  اإللغاء  مادة  عن  التعبير  مبكان 
بالدرجة  تقع  مهمة  وهذه  إصداره،  وسنة  ورقمه  إلغاؤه  سيتم  الذي  التشريع  عنوان 
األولى على الصائغ الذي يتعني عليه اإلحاطة بكافة النصوص والتشريعات التي كانت 
سارية عند وضع التشريع اجلديد، والذهاب إللغائها بشكل صريح وواضح، كما يجب 

على الصائغ أن يتنبه عند اللجوء إلى مادة اإللغاء من حدوث فراغ تشريعي )33(. 

دليل الصياغة التشريعية، مرجع سابق، ص 70-69.  )33(
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اخلامتة
البلدان  بعض  في  اإلسالمية  بالصكوك  املتعلقة  للتشريعات  الدقيق  الفحص  خالل  من 
من  كثير  ف��ي  تفتقر،  م��ازال��ت  اإلس��الم��ي��ة  الصكوك  آلية  أن  ال��دراس��ة  أظ��ه��رت  العربية، 
التقاضي  وإج��راءات  وتداولها  وإدراجها  إصدارها  ينظم  واضح  قانوني  إلطار  ال��دول، 
في املنازعات املتعلقة بها، وإن إدخال تعديالت على  اإلطار احلالي للسندات التقليدية ال 
يكفي من أجل استيعابها في أسواق رأس املال وفقاً لطبيعتها اخلاصة، كما أنه ال يؤدي 
إلى توحيد أسس املعامالت املتعلقة بها أو التقريب بينها بسبب عدم توحيد الضوابط في 
تفسير األحكام الشرعية املتعلقة بها، وعدم اكتمال التوافق على حدود االمتثال ألحكام 

الشريعة اإلسالمية. 
وقد توصلت الدراسة إلى أن الدول التي صدرت فيها قوانني خاّصة بالّصكوك لم ُتتبع 
فيها األصول السليمة للصياغة التشريعية، وفيها كثير من العيوب الشكلية واملوضوعية 
من تعارٍض ونقٍص وغموض وعدم انسجام تشريعي ومخالفات دستورية، فضالً عن 
أن بعض القوانني مضى على صدورها سنوات عديدة، وألغيت قبل أن تنفذ في الواقع 

العملي.
قانون  مشروع  على  واملناقشة  الفحص  رك��زت  احمللي  املستوى  على  الدراسة  أن  ومبا 
املالحظات  من  العديد  له  متأنية  ق��راءة  بعد  أب��دت  فقد   ،2019 لسنة  الكويتي  الصكوك 
الشكلية واملوضوعية التي حتتاج إلى معاجلة؛ ضماناً لعدم انقطاع الصلة بني نصوصه 
بعض  في  وغموض  نقص  وج��ود  املالحظات  هذه  ومن  لها،  العملي  والواقع  القانونية 
الدراسات  إعداد  القانون، كما أن صياغته جاءت قبل  املتعلقة مبواد مشروع  النصوص 
إعداد  الوثائق  هذه  بني  ومن  التشريعية،  الدولة  سياسة  تعكس  التي  الالزمة  والوثائق 
قانون  خصوص  في  النقاط  من  مجموعة  تتضمن  التي  التشريعية  السياسة  مذكرة 

الصكوك من أهمها ما يأتي:
واإلرث  للصكوك،  املالئمة  القانونية  واألطر  وضرورته،  التشريع  مبررات  أ. 
القائمة  النظم  من  االنتقال  وآلية  األسواق،  في  والثقة  التقليدية،  للنظم  القانوني 
)السندات التقليدية( إلى تلك املقترحة )الصكوك( دون املساس باستقرار السوق 

وحقوق املستثمرين.
ضمانات وجزاءات تطبيقه في الواقع العملي سواء أكانت مدنية أم جزائية. ب. 

تأثيره على التشريعات النافذة لتحقيق االنسجام التشريعي مع كافة التشريعات  ج. 



أ. د. مجدي شهاب و د. خالد التالحمة

47 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية – السنة 8 - ملحق خاص – العدد 4 – الجزء 2
جمادى األول/جمادى الثاني 1441 هـ - يناير 2020 

ذات العالقة النافذة، وبيان فيما إذا كان نظام الدولة يستوعب تطبيق أحكام هذا 
القانون.

التكلفة املالية للتشريع والتبعات االقتصادية واملالية على موازنة الدولة، من حيث  د. 
اإلعفاءات من الضرائب والرسوم اجلمركية وغير ذلك. 

كما أنه كان يلزم قبل عرض مشروع القانون ومناقشته في مجلس األمة أن يتم عرضه 
التشريعات  وتطوير  ملراجعة  الدائمة  اللجنة  على  التشريعية  السياسة  مذكرة  مع  ابتداًء 

بوزارة العدل، سنًدا لقرار وزير العدل بتاريخ 2018/3/1.
محكمة  اختصاص  على  نّص   2019 لسنة  الكويتي  الصكوك  قانون  مشروع  إن  وحيث 
أسواق املال في نظر املنازعات املتعلقة بالصكوك، وكذلك على جواز حّل املنازعات املتعلقة 
بها من خالل التحكيم وكافة الوسائل غير القضائية، من وساطة وتوفيق وغيرها، فإّنه 
الوساطة  أو  التحكيم  هيئات  أو  القضائية  الهيئات  لتشكيل  قواعد  وضع  الضروري  من 
لتوافق  ضماًنا  وأصوله؛  اإلسالمي  الفقه  في  متخّصصون  تكوينها  في  يدخل  حتى 

أحكامها وقراراتها مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
التي  التشريعي  اخللل  وأوجه  املثالب  لتفادي   - نقترح  فإننا  الدولي  املستوى  على  أما 
وقعت في قوانني الصكوك التي صدرت- إعداد قانون منوذجي للصكوك يراعي األسس 
واملبادئ املستقرة في صناعة التقنني عموًما، ويعطي تصوًرا واضًحا لأحكام الفقهية 
في شريعة اإلسالم التي تقوم عليها مسائل وموضوعات الصكوك التمويلية اإلسالمية 
على خالف نظائرها وهي سندات االقتراض في القانون الوضعي، بحيث نخرج بقانون 
به  االسترشاد  على  الدول  تساعد  قانونية  مرجعية  يشكل  للصكوك  متكامل  منوذجي 
التشريعية  سياستها  مع  يتالءم  مبا  بالصكوك،  املتعلقة  الداخلية  تشريعاتها  إعداد  في 

وظروفها االقتصادية.
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