
 

 مة الفرنسيةقبول قيد الصكوك اإلسالمية في السوق المنظَّ
 

 متنوعة، بطرق الصكوك اإلسالمية هي عبارة عن سندات إسالمية مرتبطة بأصول ضامنة 

 :وتصنف تلك الصكوك حاليًا إلى فئتين رئيسيتين؛ هما

 

صكوك إسالمية تعتمد فيها التوزيعات الدورية والسداد بشكل أساسي على  
أي إصدار ( ومن ثم، فبسبب ترآيبتها، تكون مماثلة لعملية التوريق ،امنةاألصول الض

 ؛ )أوراق مالية مضمونة بأصول
 

وصكوك إسالمية تعتمد فيها التوزيعات الدورية والسداد على األصول الضامنة،  
إال أن المستثمرين فيها يعتمدون بشكل أساسي على تعهد آيان أو أآثر بسداد جزء من أو 

 .ت المستحقة نظير تلك الصكوكآل الدفعا
 

والصكوك اإلسالمية التي يتم إصدارها في سياق الطرح الخاص أو الطرح الدولي أو آليهما سيتم 

قيدها في الشريحة المتخصصة من السوق المنظمة الفرنسية نظرًا لهذا الطابع األصيل في 

 .المستثمرين

 

 في نطاق اختصاص هيئة األسواق المالية وال تدخل مطابقة اإلصدار ألحكام الشريعة اإلسالمية

فمن مسؤولية الجهات المصدرة، بمساعدة مستشاريها، أن تدرج في نشرة "). الهيئة("الفرنسية 

االآتتاب العناصر ذات الصلة، بما في ذلك التفاصيل المالئمة المتعلقة بالهيئة الشرعية المشترآة 

 .كين المستثمرين من اتخاذ قرار مستنيرفي المعاملة، التي توفر المعلومات الالزمة لتم

   

 في ضمان إعداد نشرة االآتتاب وفقًا لما تنص عليه القوانين واللوائح الهيئةويتمثل هدف 

ال تشتمل على أي مالحق محددة ") الالئحة("رغم من أن الالئحة األوروبية على الو. األوروبية

 تنص على أنه في حالة الالئحةمن هذه ) ٢-٢٣(ن المادة فإعدة من أجل الصكوك اإلسالمية، ُم

إعداد نشرة اآتتاب في ورقة مالية ليست مماثلة، لكنها مشابهة، لألنواع العديدة لألوراق المالية 

، يجب على الجهة المصدرة أن تضيف بنود المعلومات ذات الصلة من الالئحةالمذآورة في 

 في المالحق المرفقة ةخرى الواردول المالحظات التوضيحية على األوراق المالية األاجد

وتتم هذه اإلضافة وفقًا للخصائص األساسية لألوراق المالية المطروحة للبيع إلى . بالالئحة



 

الجهة المصدرة فإنه تقع على عاتق ومن ثم، . الجمهور أو المقيدة للتداول في سوق منظمة

 الالئحةمن ) ٢-٢٣(مسؤولية تحديد محتويات نشرة االآتتاب بالضبط وفقًا لما تنص عليه المادة 

آخذة بعين االعتبار الخصائص المالية للصكوك اإلسالمية التي تعتزم الجهة قيدها في السوق 

، بنوع الهيئةب لدى  علمًا، عند إيداع مسودة نشرة االآتتاالهيئةوتحيط الجهة المصدرة . المنظمة

 .  التي تم الوفاء بمتطلباتهاالالئحةالصكوك اإلسالمية المزمع قيده والمالحق ذات الصلة في 

 

 أنه في الحالة األولى المذآورة عاليه، حيث تعتمد التوزيعات الهيئةعلى سبيل المثال، ترى 

آتتاب استنادًا إلى الملحق الدورية والسداد بشكل أساسي على األصول الضامنة، يتم إعداد نشرة اال

بقدر ما تكون القيمة االسمية للصك مساوية أو أآبر من (فيما يتعلق بجزئية شروط اإلصدار ) ١٣(

فيما يتعلق " باألوراق المالية المضمونة باألصول"وإلى المالحق المرتبطة )  يورو٥٠٠٠٠

 ).الئحةبالالمرفقان ) ٨(و) ٧(الملحقان (بجزئية الجهة المصدرة واألصول 

 

وفي الحالة الثانية، حيث يعتمد المستثمرون بشكل أساسي على تعهد آيان أو أآثر بسداد الدفعات 

المرفق ) ١٣(المستحقة نظير الصكوك اإلسالمية، يتم وصف األوراق المالية وفقًا ألحكام الملحق 

باإلضافة إلى ).  يورو٥٠٠٠٠بقدر ما تكون القيمة االسمية للصك مساوية أو أآبر من ( بالالئحة

 بشأن نشرة ة الصادراتالتوجيهمن ) ٥(ذلك، يمكن بوجه عام اتباع المبدأ الموضح بالمادة 
، والذي يشترط اإلفصاح عن أي معلومات جوهرية من شأنها تمكين المستثمر من اتخاذ االآتتاب

 :قرار مستنير، مع وصف هيكل تلك الصكوك

 

 ع اإلفصاح بشكل مالئم عن العقود األساسية؛م) ٩(و) ٦(إما استنادًا إلى الملحقين  

 
إذا ما اعتبرنا أن العقود األساسية تمثل لهذا ) (٨(و) ٧(أو استنادًا إلى الملحقين  

مع اإلفصاح بشكل مالئم عن الكيانات التي قدمت تعهدًا ) الغرض األصول ذات الصلة
-٢(دًا إلى البند اتن وذلك اس،بسداد جزء من أو آل الدفعات المستحقة نظير تلك الصكوك

 ).٨(من الملحق ) ١١-٢


