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ملخص البحث
تُعــد صناديــق االســتثمار الجماعــي العقــاري اإلســامي مــن األدوات االســتثمارية التــي تُم ّكــن
المســتثمرين مــن تجميــع أموالهــم إلدارتهــا بواســطة أشــخاص متخصصيــن يمتلكــون الخبــرة
الكافيــة لتحقيــق عوائــد أعلــى ممــا قــد يحققــه المســتثمر لــو قــام باســتثمارها منفــرداً .ويتمثَّــل
النشــاط االســتثماري الرئيــس لهــذا النــوع مــن الصناديــق فــي تملُّــك العقــارات بالبنــاء أو الشــراء
بغــرض تأجيرهــا بمــا يتَّفــق مــع ضوابــط االســتثمار اإلســامي ،ســواء تعلَّــق ذلــك بآليــة انتقــاء
أصولهــا أو بطريقــة تســيير أعمالهــا.
وقــد بــدأت التجربــة الفرنســية فــي هــذا النــوع مــن الصناديــق ألول مـرَّة بتاريــخ 23/3/2012م،
وذلــك بمناســبة إنشــاء الصنــدوق العقــاري اإلســامي ( )Paris Pearls Propertiesبالشــراكة
مــا بيــن أحــد المصــارف الكويتيــة والشــركة االســتثمارية الفرنســية ( .)AMوقــد أثــار إنشــاء هــذا
الصنــدوق العديــد مــن التســاؤالت الخاصــة بقــدرة التشــريعات الفرنســية علــى اســتيعاب األبعــاد
القانونيــة لهــذه األداة االســتثمارية الجديــدة ،ومــدى إمكانيــة إجــراء أيــة تعديــات خاصــة بهــا؟
ولرصــد الموقــف التشــريعي الفرنســي والوقــوف علــى تفاصيــل أحكامــه فقــد ارتأينــا تقســيم هــذه
الدراســة إلــى مبحثيــن نتنــاول فيهمــا علــى التوالــي كيفيــة إنشــاء هــذه الصناديــق وآليــة عملهــا.
الكلمــات ال َّدالــة :الشــريعة اإلســامية ،القانــون الفرنســي ،صناديــق االســتثمار العقــاري ،مديــر
االســتثمار ،هيئــة الرقابــة الشــرعية ،ســلطة األســواق الماليــة.
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مقدمة
وتطــور االقتصــاد الوطنــي لكافــة
تُشــ ِّكل األســواق الماليَّــة ركيــزة أساســية مــن ركائــز نمــو
ُّ
ـي ومضطــرد فــي تحســين عائــدات المســتثمرين
ـكل إيجابـ ٍّ
الـدُول ،وقــد ســاهمت هــذه األســواق بشـ ٍ
وتنــوع العقــود الماليَّــة ،ومــا قابلــه مــن افتقــار بعــض
لتطــور وســائل االســتثمار،
فيهــا .وكان
ُّ
ُّ
أصحــاب رؤوس األمــوال والم َّدخريــن للخبــرة الالزمــة الســتثمار أموالهــم وم َّدخراتهــم بأنفســهم
أثــره المباشــر فــي انجذابهــم لتكويــن صناديــق اســتثمارية جماعيــة ( ((()OPCقــادرة علــى تنميــة
اســتثماراتهم وتقليــل مخاطرهــم.
بتنــوع أنشــطتها وغاياتهــا ،فمــن هــذه الصناديــق مــا
وتتنــ َّوع أصنــاف الصناديــق االســتثمارية
ُّ
ً
يتَّخــذ مــن االســتثمار فــي األوراق الماليــة نشــاطا لهــا ،ومنهــا مــا يســتثمر فــي نــوع واحــد أو أكثــر
مــن الســلع أو المعــادن أو مــوارد الطاقــة أو العقــارات ...وأخــرى مختلطــة تجمــع بيــن أكثــر مــن
نــوع((( .كمــا تنقســم هــذه الصناديــق مــن حيــث آليــة ممارســتها ألنشــطتها إلــى صناديــق اســتثمار
جماعــي تقليــدي ( ((()OPCTوصناديــق اســتثمار جماعــي إســامي ( .(((((()OPCIففــي حيــن
تمتلــك الفئــة األولــى منهــا حرِّية االســتثمار في أي نشــاط اســتثماري يتفــق وأحكام القانــون دون أي
اعتبــار للبُعــد الدينــي فيــه ،فــإن الفئــة الثانيــة منهــا تلتــزم بتوظيــف رأســمالها حصــراً فــي المجاالت
االســتثمارية المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية والمســتخدم فيهــا وســائل االســتثمار اإلســامي
كالمرابحــة ،والمشــاركة ،والمضاربــة ،والبيــع اآلجــل ،واإلجــارة العقاريــة ...واالســتثمار فــي هــذا
النــوع األخيــر سيشـ ِّكل محــور دراســتنا هــذه.
ـر مــن الــدول اإلســامية والغربيــة االســتثمار فــي صناديــق
وقــد نشــط فــي اآلونــة األخيــرة فــي كثيـ ٍ
(((
االســتثمار الجماعــي العقــاري اإلســامي ( ، )OPCIIفــزاد عددهــا وتطـ َّورت أعمالهــا ،ويرجــع
إقبــال المســتثمرين علــى هــذا النــوع مــن الصناديــق إلــى ســببين رئيســين :أولهمــا ،محدوديــة
مخاطرهــا بالنظــر إلــى ثبــات أصولهــا االســتثمارية والزيــادة المضطــردة فــي عائداتهــا اإليجارية،
(1) Organismes de Placement Collectif.
((( منير هندي ،صناديق االستثمار في خدمة صغار وكبار المدخرين( ،اإلسكندرية ،)1999 ،ص.12 :
(3) Organismes de Placement Collectif Traditionnel.
(4) Organismes de Placement Collectif Islamiques.
(((راجع حول مختلف أنواع الصناديق االستثمارية ،بودية فاطمة و كحلي فتيحة ،طبيعة البعد االقتصادي واالجتماعي
لصناديق االستثمار اإلسالمية ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة ،مداخلة مقدمة في الملتقى الدولي
الثاني حول المالية اإلسالمية ،صفاقس ،تونس27 ،ـ 29حزيران  ،2013ص3 :؛ صالح الدين شريط ،دور
صناديق االستثمار في سوق األوراق المالية  -دراسة تجربة جمهورية مصر العربية مع إمكانیة تطبیقها على
الجزائر ،رسالة دكتوراه ،جامعة الجزائر  ،3الجزائر ،2012 ،ص 214 :وبعدها.
(6) Organismes de Placement Collectif Immobiliers Islamiques.
ديسمرب 2015م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والقانونية

املجلد  12العدد 2

199

صناديق االستثامر الجامعي العقاري اإلسالمي (قراءة يف موقف ِّ
املرشع الفرنيس) ( ) 235-198
وثانيهمــا ،طبيعــة الرقابــة القانونيــة والشــرعية المفروضــة علــى إدارة اســتثمارها.
وبالنســبة لفرنســا ،فقــد كان يــوم 23/3/2012م يومـا ً تاريخيَّـا ً فيهــا لصناعــة االســتثمار العقــاري
اإلســامي ،حيــث تـ َّم إنشــاء أول صنــدوق اســتثمار جماعــي عقــاري إســامي فــي باريــس تحــت
اســم ( )Paris Pearls Propertiesبالشــراكة مــا بيــن أحــد أكبــر البنــوك الكويتيــة اإلســامية،
والــذي فضَّــل عــدم الكشــف عــن هويَّتــه ،والشــركة الفرنســية ( .)AMوتــ َّم تمويــل رأســمال
الصنــدوق بقــرض مرابحــة إســامية جــرى اســتثمار جــز ٍء منــه فــي شــراء مبنــى مكاتــب فــي
باريــس وتأجيــره لشــركة فرانــس تيليكــوم لمــدة ( )10ســنوات بمبلــغ وقــدره ( )46مليون يــورو(((.
ويكمــن الباعــث األســاس ألغلــب المســتثمرين فــي هــذه الصناديــق فــي رغبتهــم العقائديــة وميولهــم
الدينيــة الســتغالل أموالهــم وم َّدخراتهــم بوســائل اســتثمارية تتَّفــق مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية،
وتظهــر إشــكالية بحثنــا الرئيســة بالتالــي فــي معرفــة مــدى إمكانيــة تحقيــق رغبتهــم هــذه فــي
ـي يُك ـ ِّرس حيــاد الدولــة
ـام علمانـ ٍّ
ظــل دولــة أُسِّســت مبادئهــا وبُنــي دســتورها وقوانينهــا علــى نظـ ٍ
تجــاه المســائل المتعلقــة بالديــن؟ فهــل للتشــريعات الفرنســية القــدرة علــى اســتيعاب الضوابــط
اإلســامية لالســتثمار فــي هــذه الصناديــق؟ وهــل يُمكــن التعويــل فــي اســتيعاب هــذه الضوابــط
علــى التوجيــه األوروبــي الصــادر بتاريــخ 8/6/2011م والخــاص بــإدارة صناديــق االســتثمار
البديــل((( وتعليمــات تطبيقــه فــي فرنســا الصــادرة بتاريــخ 25/7/2013م والخاصــة بــإدارة رؤوس
األمــوال(((؟ وهــل هيئــات الرقابــة الماليــة الفرنســية ُ
واألوروبيــة مســتعدة للتخلــي عــن جــز ٍء مــن
دورهــا الرقابــي لصالــح هيئــات الرقابــة الشــرعية المنــاط بهــا مراقبــة إدارة االســتثمار العقــاري
وفق ـا ً ألحــكام الشــريعة اإلســامية؟
هــذه األســئلة وغيرهــا ســيتم اإلجابــة عنهــا مــن خــال دراســتنا هــذه والتــي ارتأينــا تخصيصهــا
للبحــث فــي اإلطــار القانونــي لصناديــق االســتثمار الجماعــي العقــاري اإلســامي فــي فرنســا.
نظــام
ذلــك أن معالجــة هــذا الموضــوع ببُعــده اإلســامي وبحــث تأطيــره القانونــي فــي ظــل
ٍ
ـريعي علمانــي مــن شــأنه إنــارة الطريــق القانونــي أمــام المســتثمرين وإحاطتهــم علم ـا ً بمــدى
تشـ
ٍّ
((( انظر بهذا الخصوص
Communiqué de Presse, La Française AM lance le premier OPCI conforme à la Sharia
en France, « Paris Pearls Properties », Paris, le 4th mai 2012. Available at http://www.
opci.fr/la-francaise-am-lance-le-premier-opci-conforme-a-la-sharia-en-france-parispearl.aspx, access date 20/6/2014.
(2) Directive 2011/61/EU (la «Directive») sur les gestionnaires de fonds d’investissement
alternatifs (les «AIFM»): JOUE, N° L 174, 1re juillet 2011, p. 1.
(3) Ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion
d’actifs, JORF, N° 173 du 27 juillet 2013, p. 12568.
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اســتعداد هــذا النظــام لتطبيــق أحــكام الشــريعة اإلســامية وبالتالــي مســاعدتهم فــي تحقيــق رغباتهــم
ومعتقداتهــم الدينيَّــة .وبُغيــة تحقيــق الدراســة ألهدافهــا نجــد مــن المالئــم تناولهــا فــي مبحثيــن
رئيســين ،نُخصِّــص األول منهمــا إلنشــاء صناديــق االســتثمار الجماعــي العقــاري اإلســامي
(المبحــث األول) ،ونبيِّــن فــي ثانيهمــا آليــة عملهــا (المبحــث الثانــي).

المبحث األول
إنشاء صناديق االستثمار العقاري الجماعي اإلسالمي
يرجــع التنظيــم القانونــي لصناديــق االســتثمار العقــاري التقليــدي فــي فرنســا إلــى تعليمــات
االســتثمار فــي الصناديــق العقاريــة رقــم  1278/2005الصــادرة بتاريــخ 13/10/2005م والتــي
اســتلهمت معظــم أحكامهــا مــن النظــام القانونــي الخــاص بصناديــق االســتثمار الجماعــي للقيــم
المنقولــة ( .((()OPCVMوقــد حصــرت هــذه التعليمــات نشــاط هــذه الصناديــق فــي بنــاء وتملُّــك
العقــارات بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بغــرض تأجيرهــا .ولتســهيل تطبيــق هــذه التعليمــات،
أصــدر مجلــس الدولــة الفرنســي بتاريــخ  6/12/2006نظام ـا ً خاص ـا ً رقــم  1542/2006ف َّ
صــل
فيــه قواعــد تكويــن رأس مــال هــذه الصناديــق وآليــة إدارة أعمالهــا .وقــد تــم إدراج نصــوص هــذه
التعليمــات فــي القانــون النقــدي والمالــي((( بواســطة قانــون تطويــر المشــاركة والمســاهمة العماليــة
رقــم  1770/2006الصــادر بتاريــخ  ،30/12/2006والــذي أدخــل بعــض التعديــات علــى
النظــام القانونــي لهــذه الصناديــق وأضــاف بعــض النصــوص األُخــرى .وإلتمــام اإلطــار القانونــي
لهــذه الصناديــق تــم بتاريــخ  18/4/2006إصــدار مرســوما ً وزاري ـا ً نــصَّ علــى تعديــل الكتابيــن
الثالــث والرابــع مــن التعليمــات العامــة لســلطة الســوق المالــي للســماح بتــداول األســهم والوحــدات
االســتثمارية المكونــة لهــذه الصناديــق فــي الســوق المالــي .وقــد تبــع هــذه التشــريعات الكثيــر
مــن التعديــات واإلضافــات التــي عملــت علــى تطويــر آليــة تكويــن وإدارة هــذه الصناديــق وكان
أخرهــا التعليمــات رقــم  676/2013الصــادرة بتاريــخ 25/7/2013م الخاصــة بــإدارة رؤوس
األمــوال((( والهادفــة لتطبيــق التوجيــه ُاألوروبــي رقــم  61/2011الصــادر بتاريــخ 8/6/2011م
(1) Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières.
القيمة المنقولة عبارة عن سند مالي قابل للتداول يصدر عن كيان قانوني كالشركات والهيئات العامة للحصول
على تمويل للمشروعات التي تنفذها ،ويتملَّك أصحابها بموجبها جزءاً من رأس المال (مساهم) أو دينا ً ثابتا ً في ذمة
مصدرها (دائن) ويُمكن أن تتجسد القيم المنقولة إما في وثيقة تُس َّمى شهادة األسهم ،وإما في تسجيل بحساب مفتوح
لدى وسيط مالي مؤهل يُس َّمى سند دين ،لمزيد من التفاصيل حول المسألة ،أنظر
M. Storck, Gestion collective - Organisme de placement collectif en valeurs mobil.ières (OPCVM), Revue de Droit bancaire et financier, N° 3, Mai 2009, comm. 106
(2) Code Monétaire et Financier, Version consolidée au 1 mars 2015, disponible sur le site:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026.
(((تم إصدار هذه التعليمات استناداً لقانون تكوين البنك العام لالستثمار الصادر في فرنسا بتاريخ 31/12/2012م،
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والخــاص بــإدارة صناديــق االســتثمار البديــل .والســتكمال توافــق التشــريعات الفرنســية مــع
التوجيــه أعــاه ،تــم بتاريــخ 11/12/2013م إصــدار مرســوما ً تنفيذي ـا ً خاص ـا ً بتعديــل الكتابيــن
الثالــث والرابــع مــن التعليمــات العامــة لســلطة األســواق الماليــة ،بهــدف تقنيــن وتنظيــم عمليــة
تــداول الحصــص والوحــدات االســتثمارية المكونــة لصناديــق االســتثمار البديــل((( .وبموجــب هــذه
التعديــات األخيــرة تــم تصنيــف مختلــف صناديــق االســتثمار الجماعــي التــي ال تتعلــق باالســتثمار
فــي القيــم المنقولــة علــى أنهــا صناديــق اســتثمار بديــل لهــا أحكامهــا الخاصــة التــي تتناســب
مــع طبيعتهــا وخصوصيتهــا .وتقــوم هــذه الصناديــق علــى مبــدأ تجميــع رؤوس األمــوال مــن
المســتثمرين الســتثمارها فــي المجــاالت االســتثمارية المحــددة فــي نشــرة اكتتابهــا.
وباعتمــاد هــذا التصنيــف فــي القانــون الفرنســي((( ُ
واألوروبــي أصبــح بإمــكان المســتثمرين
المســاهمة فــي طائفــة متنوعــة مــن صناديــق االســتثمار والتــي مــن ضمنهــا صناديــق االســتثمار
العقــاري .وحيــث لــم يــرد فــي هــذا التصنيــف أيــة أحــكام خاصــة بصناديــق االســتثمار الجماعــي
العقــاري اإلســامي فإننــا ســنعمل ،وبالقيــاس علــى صناديــق االســتثمار الجماعــي العقــاري
التقليــدي ،علــى إبــراز خصوصيــة وطبيعــة صناديــق االســتثمار الجماعــي العقــاري اإلســامي
مــن حيــث ماهيتهــا (المطلــب األول) وشــروط حصولهــا علــى الترخيــص الــازم لمباشــرة أعمالها
(المطلــب الثانــي).
المطلب األول
ماهية الصناديق
تجــد هــذه الصناديــق أساســها فــي قيــام جهــة معينــة كالمصــارف وشــركات االســتثمار بإعــداد
دراســة متكاملــة حــول الجــدوى االقتصاديــة للمشــاريع العقاريــة التــي تنــوي االســتثمار فيهــا.
وتعمــل هــذه الجهــة علــى تكويــن الصنــدوق وفقـا ً للشــكل القانونــي الــذي ســيحدِّد طريقــة إدارتــه،
ومــن ثــم يتــم صقــل نتائــج الدراســة وتحديــد أغــراض الصنــدوق وأنشــطته العقاريــة فــي نشــرة
وقد احتوت على ( )47مادة تم تكملتها بموجب النظام التطبيقي رقم 687/2013م الصادر بتاريخ 25/7/2013م
والمرسوم التنفيذي الخاص بأمناء الحفظ في صناديق االستثمار البديل الصادر بتاريخ 25/7/2013م ،أنظر في
تسلسل صدور هذه التشريعات:
M. Storck, Transposition de la directive AIFM : présentation générale, Revue de Droit
bancaire et financier, N° 5, Septembre 2013, comm. 173, p. 2.
((( حول تفاصيل هذا المرسوم أنظر عدد الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 20/12/2013م ،أنظر كذلك
M. Storck, GESTION COLLECTIVE - La nouvelle classification des Fonds
d’investissement alternatif dans le règlement général de l’AMF (Livre IV), Revue de
Droit bancaire et financier, N° 2, Mars 2014, comm. 82.
(((أنظر بهذا الخصوص نصوص المواد ( ).L. 214-33 et s., art. L. 214-148 et sمن القانون النقدي والمالي
و ( )423/12 ;188 ,121 ,422/15من التعليمات العامة لسلطة األسواق المالية.
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إصدار/اكتتــاب يتــم توجيههــا لعمــوم المســتثمرين الراغبيــن باالســتثمار فــي هــذا المجــال ،أو
ـكل
لفئــة معينــة منهــم بحســب الطبيعــة القانونيــة للصنــدوق .ويجــب أن تتضمــن هــذه النشــرة -بشـ ٍ
ـح ال لَبــس فيــه -الضوابــط الشــرعية لهــذا االســتثمار وكافــة المعلومــات التــي يُهــم المســتثمر
واضـ ٍ
(((
معرفتهــا قبــل اتِّخــاذه لقــراره االســتثماري  .وبعــد تجميــع رأســمال الصنــدوق يتــم تقســيمه إلــى
وحــدات أو أســهم متســاوية القيمــة االســمية تُــو َّزع علــى المســتثمرين ُك ٌّل بنســبة مســاهمته فــي
رأس المــال .ويلــي عمليــة تخصيــص هــذه الوحــدات أو األســهم للمســتثمرين مباشــرة الصنــدوق
لنشــاطه االســتثماري وفق ـا ً لمــا ورد فــي نشــرة اإلصــدار ولنظامــه األساســي .وللوقــوف علــى
ماهيــة هــذه الصناديــق وتكييفهــا القانونــي ،نجــد مــن الضــروري وضــع تعريــف مانــع جامــع
يُميِّزهــا عــن غيرهــا مــن أدوات االســتثمار المختلفــة (الفــرع األول) ،ويُبيِّــن شــكلها القانونــي
(الفــرع الثانــي) ،ويكشــف عــن خصائصهــا ومزاياهــا (الفــرع الثالــث).
الفرع األول :تعريف الصناديق
لــم يــرد فــي القانــون الفرنســي أي تعريــف لصناديــق االســتثمار العقاريــة ســواء التقليديــة منهــا
أو اإلســامية ،وإنمــا اهتمــت التشــريعات الخاصــة بصناديــق االســتثمار العقــاري بتحديــد طريقــة
تكوينهــا وآليــة عملهــا وذلــك دون أن تتطـرَّق لتعريفهــا((( .وقــد يُلتمــس العــذر للمشـرِّع الفرنســي
بعــدم نصِّ ــه علــى تعريــف خــاص بهــذه الصناديــق إلــى أن التعريــف بالعــادة هــو مهمــة فقهيَّــة ال
قانونيــة .وتطبيق ـا ً لذلــك وباســتطالع الكتابــات الفقهيــة فــي مجــال صناديــق االســتثمار نجــد أن
ـف دقيــق لطريقــة تكويــن
ـغ مختلفــة ،علــى وصـ ٍ
أغلــب التعريفــات المقدمــة قــد احتــوت ،وبصيـ ٍ
الصناديــق االســتثمارية وآليــة إدارتهــا ،بحيــث تــم وصفهــا علــى أنهــا مؤسســات اســتثمار
جماعــي تتخــذ شــكل الشــركة المســاهمة أو الوحــدة التنظيميــة المســتقلة بداخــل الجهــة المنشــئة
لهــا  -شــركات ماليــة أو بنــوك ،-وهــي تعمــل كوعــاء مالــي لجمــع األمــوال مــن المســتثمرين
مقابــل وثائــق االســتثمار التــي يحصلــون عليهــا ،ويتــم اســتثمار هــذه األمــوال فــي مجموعــة مــن
األصــول تتماشــى مــع هدفهــم االســتثماري ،ويتولــى إدارتهــا خبــراء اســتثمار قــادرون علــى
تحقيــق األربــاح وتقليــل المخاطــر وتوفيــر الســيولة((( .ونظيــر األمــوال التــي دفعهــا المســتثمرون
عنــد شــراء الوحــدات أو الصكــوك االســتثمارية فإنهــم يتملَّكــون حصــة فــي الصنــدوق ،وبالتالــي
فهــم مســاهمون فــي ممتلــكات الصنــدوق ويســتطيعون بيــع وحداتهــم فيــه فــي أي وقــت يشــاؤون
((( وهذا ما ش َّددت عليه سلطة األسواق المالية في قرارها رقم  5/2011الصادر بتاريخ 18/2/2011م ،أنظر في ذلك
AMF, position-recommandation 2011-05 du 18 février 2011, “Guide des documents réglementaires des OPCVM et des OPCI”, document modifié le 7 décembre 2012, p. 3-4.
(2) É. Forget, Les Fonds d’investissement Islamiques en Droit Français, Première partie :
le régime juridique des fonds d’investissement islamiques, Les Cahiers de la Finance
Islamique, Université de Strasbourg, Nº 5, 2013, p. 64.
((( قريب من هذا التعريف ،صالح الدين شريط ،مرجع سابق ،ص.191 :
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وبالســعر اليومــي الــذي يتق ـرَّر بنــا ًء علــى القيمــة الصافيــة لموجــودات الصنــدوق(((.
وتتميَّــز صناديــق االســتثمار اإلســامية بتركيــز اســتثمار أموالهــا فــي أدوات ماليــة تتفــق مــع
ضوابــط االســتثمار اإلســامي((( ،وهــو مــا يُتيــح للمســتثمرين بهــا الحصــول علــى ربــح أو
تح ُّمــل خســارة بالتناســب مــع األربــاح المحققــة أو الخســائر التــي يتكبدهــا الصنــدوق بــدالً مــن
الحصــول علــى نســبة ربــح ثابتــة مرتبطــة بالقيمــة االســمية للوحــدة االســتثمارية .وعلــى ذلــك
فــإن صناديــق االســتثمار اإلســامية عبــارة عــن «مؤسســات ماليــة إســامية تتولــى تجميــع أمــوال
المســتثمرين فــي صــورة وحــدات أو صكــوك اســتثمارية ،ويعهــد بإدارتهــا إلــى جهــة مــن أهــل
الخبــرة واالختصــاص ،لتوظيفهــا وفقـا ً لصيــغ االســتثمار اإلســامية المناســبة ،علــى أن يتــم توزيع
صافــي العائــد فيمــا بينهــم حســب االتفــاق ،ويحكــم كافــة معامالتهــا أحــكام ومبــادئ الشــريعة
اإلســامية والقوانيــن والقــرارات والتعليمــات الحكوميــة واللوائــح والنظــم الداخليــة»((( .وبالقيــاس
علــى هــذا التعريــف وباالشــتقاق مــن التعريفــات الســابقة يُمكننــا تعريــف صناديــق االســتثمار
الجماعــي العقــاري اإلســامي بأنهــا عبــارة عــن مؤسســات اســتثمار جماعــي تتخــذ شــكل الشــركة
المســاهمة أو الوحــدة التنظيميــة المســتقلة بداخــل الجهــة المنشــئة لهــا مــن شــركات اســتثمار أو
مؤسســات ماليــة بغــرض تجميــع مدخــرات األشــخاص الطبيعييــن والمعنوييــن فــي شــكل وحــدات
أو صكــوك اســتثمارية تمثِّــل مشــاركتهم فــي رأســمال الصنــدوق ،وتلتــزم إدارتهــا المحترفــة
بضوابــط الشــريعة اإلســامية فــي اســتثمار المدخــرات فــي النشــاط العقــاري الشــرعي وبتوفيــر
الســيولة الالزمــة الســترداد الوحــدات االســتثمارية فــي حــال طلــب ردهــا مــن قبــل مالكيهــا،
وبتوزيــع األربــاح والخســائر علــى المســاهمين وفق ـا ً لمبــدأ المشــاركة.
الفرع الثاني :الشكل القانوني للصناديق
تنقســم صناديــق االســتثمار الجماعــي وفقـا ً للمــادة  214/1مــن القانــون النقــدي والمالــي الفرنســي
إلــى صناديــق اســتثمار جماعــي فــي القيــم المنقولــة والتــي تجــد أساســها فــي التوجيــه األوروبــي
لســنة  2009وصناديــق اســتثمار بديــل تنبثــق مــن التوجيــه األوروبــي لســنة ((( .2011وقــد عرَّفت
(((صفية أبو بكر ،صناديق االستثمار اإلسالمية – خصائصها وأنواعها ،المؤتمر العلمي السنوي الرابع عشر ،كلية
الشريعة والقانون –جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،العين15 ،ـ 17مايو  ،2005ص.2 :
(((تشمل ضوابط االستثمار اإلسالمي التي تعمل على أساسها الصناديق االستثمارية ع َّدة مبادئ من أهمها المحافظة
على أصل المال ،تحقيق الربح ألصل الصندوق مما يعمل على زيادة رأس المال ،حصر االستثمار بالسلع الحالل
واجتناب مجاالت االستثمار المحرمة ،أنظر في ذلك بودية فاطمة و كحلي فتيحة ،مرجع سابق ،ص.5 :
(((حسين شحاته ،منهج مقترح لتفعيل الرقابة الشرعية والمالية على صناديق االستثمار اإلسالمية ،ورقة بحثية مقدمة
للمؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي ،جامعة أم القرى ،المملكة العربية السعودية ،2005 ،ص.9 :
(4) Directive 2011/61/EU (la « Directive ») sur les gestionnaires de fonds d’investissement
alternatifs (les «AIFM»): JOUE, N° L 174, 1re juillet 2011, p. 1.
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المــادة  214/33مــن ذات القانــون صناديــق االســتثمار البديــل علــى أنهــا مؤسســات اســتثمار
جماعــي تهــدف إلــى جمــع رؤوس األمــوال مــن المســتثمرين لتوظيفهــا فــي المجاالت االســتثمارية
المحــددة فــي نشــرة اكتتابهــا .ويحتــوي هــذا النــوع مــن الصناديــق علــى طائفــة متنوعــة مــن
صناديــق االســتثمار ومــن ضمنهــا الصناديــق العقاريــة والتــي تتســع أحكامهــا لتســتوعب النــوع
التقليــدي أو اإلســامي منهــا((( .وقــد حــ َّددت المــادة  214/34مــن القانــون النقــدي والمالــي
األغــراض الرئيســة والثانويــة لصناديــق االســتثمار الجماعــي العقــاري اإلســامي ،فغــدا لهــا
س القيــام بكافــة أعمــال بنــاء ،وتملُّــك العقــارات وإدارتهــا ،وتنفيــذ األعمــال
الحــق بذلــك بشـ ٍ
ـكل رئيـ ٍ
ـكل ثانــوي الحــق باالســتثمار فــي القيــم المنقولــة
الالزمــة لتحقيــق غرضهــا هــذا ،كمــا ُمنحــت بشـ ٍ
كشــراء وبيــع األســهم والســندات الماليــة.
وفــي غيــاب نــص قانونــي خــاص يُحـدِّد الشــكل القانونــي لصناديــق االســتثمار الجماعــي العقــاري
اإلســامي فــا منــاص لتكوينهــا مــن اتِّخاذهــا لــذات األشــكال التــي تتَّخذهــا الصناديــق العقاريــة
التقليديــة كمــا ورد تنظيمهــا فــي التعليمــات رقــم  1278/2005الصــادرة بتاريــخ 13/10/2005م
والمــادة  214/34مــن القانــون النقــدي والمالــي.
وبموجــب هــذه التعليمــات ونــص المــادة أعــاه ،لهــذه الصناديــق الحــق باتِّخــاذ أحــد أشــكال قانونية
ثــاث تختلــف عــن بعضهــا مــن حيــث آليــة التكويــن واألثــر المترتــب علــى كل منهــا(((؛ فقــد تتَّخــذ
هــذه الصناديــق شــكل الشــركات المدنيــة التــي يقتصــر دورهــا علــى بنــاء وتملُّــك العقــارات
بغــرض تأجيرهــا ( ((()SCPIودون أن يُســمح لهــا بتــداول وحداتهــا فــي الســوق المالــي ،وقــد
منحــت المــادة  214/119مــن القانــون النقــدي والمالــي هــذه الشــركات مــدة خمــس ســنوات لدعــوة
تحولهــا إلــى صناديــق اســتثمار جماعــي
هيئتهــا العامــة غيــر العاديــة لالنعقــاد لتقريــر إمكانيــة ُّ
عقــاري ( ((()OPCIوفق ـا ً لمــا نــصَّ عليــه التوجيــه األوروبــي لســنة  2011وتعليمــات تطبيقــه
رقــم  676/2013الصــادرة بتاريــخ 25/7/2013م .ولهــا أن تتَّخــذ أيض ـا ً شــكل وحــدة تنظيميــة
داخــل الجهــة المنشــئة لهــا ،ســواء كانــت هــذه الجهــة مصــرف أو شــركة اســتثمارية ،ويُق َّســم فــي
هــذه الحالــة رأســمال الوحــدة إلــى حصــص متســاوية القيمــة تــو َّزع علــى المســتثمرين فيهــا بنســبة
مســاهمة كل منهــم فــي رأســمالها ،وتفتقــر هــذه الوحــدات للشــخصية المعنويــة المســتقلة فيتولَّــى
بالتالــي إدارة اســتثماراتها ،حمايـةً للمســتثمرين فيهــا ،مديــر اســتثمار مســتقل عــن إدارة شــركتها
المنشــئة .كمــا قــد تأخــذ هــذه الصناديــق الشــكل القانونــي لشــركة اســتثمار عقــاري جماعــي ذات
(1) I. Riassetto, OPCI Islamiques, Les Cahiers de la Finance Islamique, Université de
Strasbourg, Nº Spécial, 2014-1, p. 57.
(2) M. Storck, Transposition de la directive AIFM : présentation générale, préc., p. 3 et seq.
(3) Sociétés Civiles de Placement Immobilier.
(4) Organismes de Placement Collectif Immobiliers.
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صناديق االستثامر الجامعي العقاري اإلسالمي (قراءة يف موقف ِّ
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رأســمال متغيِّــر ( ((()SPPICAVولهــا كيانهــا الخــاص وشــخصيتها المعنويــة المســتقلة ،وتتولَّــى
إدارة شــركة الصنــدوق مهمــة مديــر االســتثمار(((.
وفيمــا يخــص فئــة المســتثمرين المســموح لهــم باالســتثمار فــي الصناديــق العقاريــة كصناديــق
اســتثمار بديــل فقــد يتــم فتــح بــاب االســتثمار فيهــا للمســتثمرين المحترفيــن فقــط بحيــث ال يقــل
عددهــم وفقــا ً للتعليمــات عــن عشــرين مســتثمراً ،وقــد يتــم قبــول مســاهمة كافــة المســتثمرين
والمدخريــن العادييــن فيهــا .وتطبيقــا ً لذلــك ،مــن الممكــن تكويــن صنــدوق عقــاري إســامي
مخصــص علــى األقــل لعشــرين مســتثمرا ً،ويتــم اختيارهــم وفقــا ً لمعاييــر موضوعيــة متعلقــة
بالتوجــه االســتثماري الحــال للصنــدوق ،وقــد يُســمح أليٍّ كان مــن المســتثمرين والم َّدخريــن
وبغــض النظــر عــن درجــة احترافهــم بشــراء حصــة أو أســهم فيهــا((( .وعلــى هــذا األســاس فــإن
االســتثمار فــي هــذه الصناديــق قــد يكــون ذا نهايــة مغلقــة أو مفتوحــة :فالنــوع المغلــق منهــا عبــارة
عــن قنــوات اســتثمار موجهــة لفئــة محــددة مــن المســتثمرين ،يتــم بموجبــه إصــدار عــدد ثابــت مــن
الوحــدات تُــو َّزع عليهــم كلٌّ بنســبة مســاهمته فــي رأس المــال ،وتطــرح هــذه الصناديــق وحداتهــا
لالكتتــاب فيهــا مــن قبــل الفئــة المختــارة ،ويكــون لهــا هــدف معيــن ومــدة محــددة ،يُصفَّــى بعدهــا
الصنــدوق وتــوزع موجوداتــه علــى المســاهمين بــه ،وفــي هــذا النــوع مــن الصناديــق فإنــه ال يحــق
لمالكــي الوحــدات اســترداد قيمتهــا ،أو إجبــار إدارة الصنــدوق علــى شــرائها منهــم ،وإنمــا بإمكانهم
بيعهــا فــي الســوق لمســتثمرين جُــدد .أ َّمــا الصناديــق المفتوحــة فإنهــا تبقــى مفتوحــة للدخــول
والخــروج منهــا دون تحديــد لمقــدار رأســمالها ،وال لعــدد الحصــص المصــدرة ،ويبقــى ُمتاحــا ً
للمســتثمرين شــراء وحــدات مــن هــذه الصناديــق وقتمــا يرغبــون ،كمــا يمكنهــم بيــع حصصهــم
فيهــا للصنــدوق نفســه أو لمســتثمر آخــر بعــد إخطــار إدارة الصنــدوق برغبتهــم هــذه(((.
ويُثــار التســاؤل حــول طبيعــة العالقــة التــي تجمــع مــا بيــن المســتمرين وإدارة الصنــدوق
العقــاري اإلســامي ،وإذا مــا ُخضنــا فــي طبيعــة العالقــة التــي تجمــع مــا بيــن الطرفيــن ســنجد أن
المســتثمرين هــم أصحــاب المــال وإدارة الصنــدوق هــي الجهــة القائمــة علــى النشــاط االســتثماري،
ويحصــل المســتثمرون مقابــل األمــوال التــي يُشــاركون بهــا فــي الصنــدوق علــى وثائــق اســمية
(1) Société de Placement à Prépondérance Immobilière à Capital Variable.
((( حول الشكل القانوني الذي يُمكن لصناديق االستثمار الجماعي العقاري اإلسالمي اتِّخاذه ،أنظر
I. Riassetto, Les Fonds Islamiques, Revue de Droit bancaire et financier, N° 2, Mars
2011, étude nº 18, p. 2; Cacies Investor Services, L’OPCI, September 2009, available
at http://www.caceis.com/fileadmin/pdf/reference_papers_fr/OPCI_092007.pdf, Access date 25/6/2014.
(3) Ibid., p. 5.
((( بودية فاطمة و كحلي فتيحة ،مرجع سابق ،ص.4 :
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بقيمــة معينــة تُحـدِّد نصيــب كل مســتثمر بعــدد مــن الحصــص أو األســهم فــي رأس المــال ،وتتعهَّــد
اإلدارة باســتثمار هــذا المــال فــي النشــاط العقــاري المتفــق مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية ،كمــا
تلتــزم بتوزيــع عائــدات االســتثمار علــى المســتثمرين كلٌّ بنســبة حصتــه فــي رأس المــال((( .وعلــى
هــذا األســاس ،يــرى البعــض أن العالقــة التــي تجمــع مــا بيــن الطرفيــن مــا هــي إال مضاربــة
شــرعية تتج َّســد فــي عقــد يُبــرم بيــن المســتثمرين الذيــن يُقدِّمــون المــال ومديــر االســتثمار الــذي
صــل((( .فــي حيــن ذهــب آخــرون إلــى تكييفهــا علــى
يبــذل جهــده ليتقاســما بالنتيجــة الربــح المتح ِّ
ً
أنهــا وكالــة بأجــر يُــو ِّكل فيهــا المســتثمرون إدارة الصنــدوق باســتثمار أموالهــم نيابـة عنهــم لقــاء
أجــر محــدد(((.
ونتفــق بدورنــا مــع مــا ذهــب إليــه بعضهــم مــن أن تحديــد طبيعــة هــذه العالقــة تعتمــد علــى إرادة
طرفيهــا؛ فالمضاربــة ليســت الوســيلة الوحيــدة إلدارة الصنــدوق أو االكتتــاب فيــه ،فالمضاربــة
تكــون حيــث تتجــه إرادة إدارة الصنــدوق والمســتثمرين فيــه إلــى منــح اإلدارة مقابـاً لعملهــا حصة
شــائعة مــن الربــح ،وبحيــث تنقطــع صلــة المســتثمرين بــاإلدارة إال مــن خــال مــا ورد فــي نظــام
الصنــدوق ونشــرة االكتتــاب مــن تعليمــات وقيــود ،كمــا يُمكنهمــا تحديــد مقابــل عمــل اإلدارة بمبلــغ
أو نســبة مقطوعــة تســتحقها فــي جميــع األحــوال فيتفقــا بذلــك علــى اعتمــاد الوكالــة باالســتثمار
ـاس لعالقتهمــا(((.
ـر معلـ ٍ
بأجـ ٍ
ـوم كأسـ ِ
الفرع الثالث :مزايا الصناديق
تتميَّــز صناديــق االســتثمار الجماعــي العقــاري اإلســامي عــن صناديــق االســتثمار العقاريــة
التقليديــة بــأن جميــع أنشــطتها يجــب أن تتــم وفق ـا ً ألحــكام الشــريعة اإلســامية؛ فــا يجــوز أن
يكــون مــن بيــن أنشــطتها علــى ســبيل المثــال شــراء فنــدق يُحتســى فيــه الخمــور ،كمــا ال يجــوز
لهــا تمويــل بنائهــا وشــرائها للعقــارات باللجــوء إلــى القــروض الربويــة .فيجــب أن تكــون صيــغ
تمويلهــا وأدواتهــا االســتثمارية الرئيســة والثانويــة متفقــة مــع ضوابــط االســتثمار اإلســامي ،ولهــا
بالتالــي تمويــل أنشــطتها العقاريــة مــن خــال المرابحــة ،واإلجــارة المنتهيــة بالتمليك ،والشــراكات
(((صفوت عوض هللا ،صناديق االستثمار – دراسة وتحليل من منظور االقتصاد اإلسالمي ،المؤتمر العلمي السنوي
الرابع عشر ،كلية الشريعة والقانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،العين ،2005 ،ص.813 :
((( حسن آل دائلة ،زكاة الصناديق االستثمارية ،مايو  ،2010ص ،11 :متاح على الموقع اإللكتروني
http://www.islamtoday.net/media_bank/pdf/2010/5/29/7_2010529_12551.pdf.
وكذلك وليد عوجان ،صناديق االستثمار – دراسة وتحليل ،المؤتمر العلمي السنوي الرابع عشر ،كلية الشريعة
والقانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،العين ،2005 ،ص.34 :
((( أنظر في اإلشارة إلى أنصار هذا الرأي ،حسن آل دائلة ،مرجع سابق ،ص.12 :
(((عبد الستار أبو غدة ،االستثمار في األسهم والوحدات والصناديق االستثمارية ،مجلة المجمع ،الدورة التاسعة ،المجلد
الثاني ،ص ،11 :أشار إليه ،حسن آل دائلة ،مرجع سابق ،ص.14 :
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صناديق االستثامر الجامعي العقاري اإلسالمي (قراءة يف موقف ِّ
املرشع الفرنيس) ( ) 235-198
المتناقصــة المنتهيــة بالتمليــك وغيــر ذلــك مــن صيــغ التمويــل اإلســامية .وتُنــاط مهمــة التحقــق من
موافقــة هــذه الصيــغ ألحــكام الشــريعة اإلســامية لهيئــات فتــاوى ورقابــة شــرعية تجمــع مــا بيــن
القــدرة علــى إعطــاء الــرأي الشــرعي الســديد فــي النشــاط المــزاول وطلــب تصحيــح المخالفــات
المرتكبــة وتنظيــم العقــود الخاصــة بعمليــات الصنــدوق بمــا يتوافــق مــع األحــكام الشــرعية(((.
وتحقِّــق هــذه الصناديــق عــدِّة مزايــا ماليــة واقتصاديــة نذكــر منهــا :المســاهمة فــي النمــو
االقتصــادي اآلمــن للدولــة ،تنشــيط حركــة التــداول فــي األســواق الماليــة ،تحريــك رؤوس
األمــوال ،اســتفادة الصنــدوق والمســتثمرين مــن عائداتــه ،وتشــغيل األيــدي العاملــة مــن خــال
المشــاريع التــي تُنفِّذهــا .ومــن أبــرز المزايــا التــي تُش ـجِّع المســتثمرين علــى اإلقبــال علــى هــذا
النــوع مــن الصناديــق تركيزهــا فــي نــوع معيَّــن مــن النشــاط ذو األصــول الثابتــة والعائــدات
ضــل تركيــزه فــي
اإليجاريــة العاليــة .فالمســتثمر الــذي ال يرغــب فــي تنويــع اســتثماره وإنمــا يُف ِّ
نشــاط رئيــس آمــن ومســتقر ،ومتفــق مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية بإمكانــه االشــتراك فــي
الصناديــق العقاريــة اإلســامية والتــي تُحقِّــق رغبتــه هــذه وتُســاعده فــي تنميــة أموالــه بطــرق
االســتثمار الحــال ،خاصـةً أن هــذه الصناديــق عــادةً مــا تلجــأ إلــى اســتخدام مديريــن متخصصيــن
ومسشــارين عقارييــن إلدارتهــا وبحــث أوضــاع الســوق واغتنــام الفــرص الســانحة لالســتثمار
والوقــت المناســب لــه(((.
أضــف إلــى ذلــك أن فــي طبيعــة ملكيــة المســتثمرين للوحــدات أو األســهم المكونــة للصنــدوق
حمايـةً لهــم فــي ظــل نظــام الملكيــة الشــائعة ،حيــث ال يســتطيع أحــد المكتتبيــن أن يدعــي ملكيتــه
لجــزء خــاص مــن رأس المــال .كمــا بإمــكان المســتثمرين فــي الصناديــق ذات النهايــة المفتوحــة
زيــادة عــدد وحداتهــم أو أســهمهم فــي أي وقــت ودون التقيُّــد بحــد أقصــى ،وتكفــل إدارة الصنــدوق
إعــادة حصصهــم متــى طلبــوا ر ّدهــا بســعرها مــن صافــي قيمــة الموجــودات(((.
ولضمــان تبصيــر المســتثمرين وتأميــن حمايــة فاعلــة لتوجهاتهــم االســتثمارية العقائديــة ،تلتــزم
هــذه الصناديــق بتضميــن نشــرة اكتتابهــا العديــد مــن البيانــات واإلفصاحــات التــي مــن أهمهــا بيــان
مــدى امتثــال الصنــدوق فــي اســتثماره لرأســماله ومزاولــة نشــاطاته ألحــكام الشــريعة اإلســامية.
كمــا يجــب علــى إدارة الصنــدوق التحلِّــي بأقصــى درجــات الشــفافية تجــاه المســتثمرين فــي كافــة
ـكل يومــي أو أســبوعي
عمليَّاتهــا االســتثمارية ،ومــن ذلــك قيامهــا بتقييــم أصــول الصنــدوق بشـ ٍ
وفق ـا ً لنظــام الصنــدوق ،األمــر الــذي ينعكــس أثــره علــى تم ُّكــن المســتثمر بشــكل مســتمر ودائــم
(((حول الفرق بشكل عام ما بين صناديق االستثمار اإلسالمية وصناديق االستثمار التقليدية ،راجع بودية فاطمة وكحلي
فتيحة ،مرجع سابق ،ص5 :ـ.6
((( صفية أبو بكر ،مرجع سابق ،ص.840 :
((( صالح الدين شريط ،مرجع سابق ،ص.184 :
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أحمد قاسم فـرح ( ) 235-198
مــن معرفــة الســعر الصافــي لحصصــه االســتثمارية ولعائــد اســتثماراته ،ويســتطيع بالتالــي اتخــاذ
قــراره المناســب بــرد حصصــه إلــى إدارة الصنــدوق ،وقبــض قيمتهــا الصافيــة أو االســتمرار فــي
اســتثماره أو زيــادة حجمــه(((.
المطلب الثاني
ترخيص الصناديق
قبــل البــدء بمزاولــة النشــاط االســتثماري يتعيَّــن علــى مؤسســي صناديــق االســتثمار اإلســامي
التقــدم بطلــب للحصــول علــى ترخيــص بالعمــل مــن ســلطة األســواق الماليــة (الفــرع األول)
والــذي ال يتــم منحــه َّإل بعــد تأ ُّكــد الســلطة مــن احتــرام مؤسســي الصنــدوق فــي نشــرة إصــداره
وعقــد أو تعليمــات تأسيســه لكامــل قواعــد تكويــن رأس المــال (الفــرع الثانــي).
الفرع األول :طلب الترخيص
علــى غــرار صناديــق االســتثمار العقاريــة التقليديــة يخضــع إنشــاء صناديــق االســتثمار الجماعــي
العقــاري اإلســامي فــي فرنســا لشــرط الحصــول علــى رخصــة مزاولــة النشــاط للبــدء بعمليــة
جمــع رأس المــال المطلــوب .ويجــب أن يحتــوي طلــب الحصــول علــى رخصــة فــي كافــة
المعلومــات المتعلقــة بتأســيس الصنــدوق وآليــة عملــه .وال تختلــف طريقــة تقديــم الطلــب ومواعيــده
بالنســبة للصناديــق العقاريــة اإلســامية عنهــا فــي الصناديــق التقليديــة ،بحيــث يتــم تقديــم الطلــب
مصحوبــا ً بنشــرة إصــدار مفصلــة تحتــوي علــى جميــع البيانــات والمعلومــات األساســية عــن
الشــكل القانونــي للصنــدوق ونشــاطاته العقاريــة والجهــة المكلفــة بــإدارة االســتثمار وأتعابهــا،
ورســوم اإلصــدار وتكاليــف االكتتــاب ومدتــه والجهــة المكلَّفــة بإدارتــه وقيمــة الوحدات أو األســهم
المنــوي إصدارهــا وطبيعــة المشــاركة أو المســاهمة المطلوبــة ،وشــروط تخصيــص الحصــص
وطــرق اســتردادها فــي الصناديــق ذات النهايــات المفتوحــة ،ومــكان مزاولــة النشــاط وتاريخــه،
وغيــر ذلــك مــن البيانــات التــي يجــب تقديمهــا وفقـا ً ألحــكام القانــون واللوائــح التنظيميــة فــي ســلطة
األســواق الماليــة((( .وبعــد اســتالم ســلطة األســواق لطلــب الترخيــص ومرفقاتــه تُصــدر قرارهــا
باإليجــاب أو الرفــض ،ويُمثِّــل قــرار الســلطة بالموافقــة علــى الترخيــص جــواز مــرور للصنــدوق
ليــس فقــط فــي فرنســا وإنمــا أيضـا ً فــي كافــة دول االتحــاد األوروبــي(((.

((( المرجع السابق.
(2) Cacies Investor Services, préc., p. 23.
(3) C. Malecki, La Directive sur les gestionnaires de fonds d’investissements alternatifs: chronique d’une réglementation annoncée, La Semaine Juridique Entreprise et Affaires, N°15,
14 Avril 2011, 1310, p. 5.
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صناديق االستثامر الجامعي العقاري اإلسالمي (قراءة يف موقف ِّ
املرشع الفرنيس) ( ) 235-198
وتلتــزم إدارة صناديــق االســتثمار الجماعــي العقــاري اإلســامي بإبــراز صبغتهــا اإلســامية فــي
ـور كامــل وإعطائــه فكــرة كلِّيــة
نشــرات إصدارهــا ،وذلــك بمــا يكفــل وضــع المســتثمر فــي تصـ ُّ
ً
وواضحــة عــن طبيعــة الصنــدوق ومــدى التزامــه بضوابــط االســتثمار اإلســامي .علمــا بــأن
إبــراز الصبغــة الدينيــة للصنــدوق لــن يتعــارض مــع مبــدأ علمانيــة الدولــة الفرنســية وفصــل الديــن
عــن الدولــة((( .فالمــادة األولــى مــن الدســتور الفرنســي كفلــت منــذ أمــد حريــة االعتقــاد الدينــي(((،
ومــا المشــاركة فــي صناديــق اســتثمار إســامي ّإل وســيلةً مــن وســائل التعبيــر عــن هــذه الحريــة
والتــي تبقــى محصــورة فــي إطــار المصالــح الخاصــة بعيــداً عــن المصالــح العامــة التــي تحرســها
مبــادئ العلمانيــة(((.
مــن جهـ ٍة أخــرى فــإن الصبغــة اإلســامية للصنــدوق يجــب أن ال تقــود إلــى اســتبعاد مســتثمر مــا
مــن المشــاركة بــه ،بســبب ديانتــه إذا كان شــخصا ً طبيعيـاً ،أو ديانــة مالكيه إذا كان شــخصا ً معنوياً،
فاقتصــار االســتثمار فــي الصنــدوق علــى المســلمين فقــط دون غيرهــم يدخــل فــي بــاب التمييــز
الدينــي المعاقــب عليــه بموجــب المــادة  225/2مــن القانــون الجزائــي الفرنســي كمــا ذهبــت إليــه
ســلطة األســواق الماليــة الفرنســية فــي رأيهــا الصــادر عــام  .(((2007ويُقــاس علــى هــذا التمييــز
االشــتراط علــى المســتثمرين المشــاركين بالصنــدوق عــدم مزاولتهــم ألي نشــاط اســتثماري أو
تجــاري غيــر مبــاح وفق ـا ً ألحــكام الشــريعة اإلســامية .فالصبغــة اإلســامية للصنــدوق يجــب أن
تقتصــر علــى نشــاطاته هــو دون الســماح لهــا بــأن تمتــد لتتدخــل فــي ح ِّريــة المســتثمر العقائديــة
أو فــي طبيعــة أنشــطته االســتثمارية ،والقــول بخــاف ذلــك ســيؤدي إلــى مخالفــة النظــام العــام
الفرنســي واألوروبــي وســيفتح البــاب واســعا ً لســلطة األســواق الماليــة للتدخــل لرفــض ترخيــص
الصنــدوق(((.
.

(1) I. Riassetto et F. Messner, Banque et Finance islamique en France : la question de la
Laïcité, in Banque et Finance islamique, Colloque Strasbourg, 11 janvier 2008.
(((تنص المادة األولى من الدستور الفرنسي لسنة  1905على أنه «تكفل الدولة حرية المعتقد وتضمن حرية ممارسة
الشعائر الدينية بما ال يتعارض مع النظام العام» ،لمزيد من التفاصيل حول مضمون هذا النص ،راجع
F. Messner, P.-H. Prélot, J.-M. Woehrling (dir.), Traité de Droit français des religions,
Litec 2e éd. 2013, nº 78 et s.
(3) I. Riassetto, OPCI Islamiques, préc., p. 62; AMF, position-recommandation 2011-05 du
18 février 2011, préc., p. 3-4.
(4) I. Riassetto, Les Fonds Islamiques, préc., p. 5
(5) C. Malecki, préc., p. 5.
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الفرع الثاني :قواعد تكوين رأس المال
بعــد تبليــغ مؤسســي الصنــدوق بقــرار ســلطة األســواق الماليــة الفرنســية بالموافقــة علــى
الترخيــص ،يتمتــع الصنــدوق العقــاري اإلســامي بمهلــة مقدارهــا ســتون يومـا ً لجمــع رأس المــال
المعلــن فــي نشــرة اإلصــدار ،أو لجمــع الحــد األدنــى منــه ،وبخــاف ذلــك ،ومــا لــم يتــم تمديــد
المهلــة الممنوحــة ،ســتلجأ ســلطة األســواق إلــى إلغــاء لترخيــص الصنــدوق(((.
والحــد األدنــى لرأســمال الصنــدوق يجــب أن ال يقــل وفقــا ً لنــص المــادة ( )D. 214-118مــن
القانــون النقــدي والمالــي عــن مبلــغ ( 500,000يــورو) موزعــة علــى وحــدات أو أســهم متســاوية
القيمــة ،وتُحـدِّد نشــرة اإلصــدار طبيعــة الحصــص العينيــة والنقديــة المقبــول المســاهمة بهــا وبمــا
يتفــق مــع أغــراض الصنــدوق كمؤسســة ماليــة عقاريــة إســامية .ويجــب أن يُح ـ َّدد فــي نشــرة
اإلصــدار وفــي عقــد أو تعليمــات تأســيس الصنــدوق األوعيــة الماليــة التــي ينقســم إليهــا رأســماله،
وســنداً ألحــكام القانــون يجــب أن يحتــوي الصنــدوق العقــاري علــى وعاءيــن مالييــن منفصليــن
أحدهمــا :رئيــس عقــاري واآلخــر :ثانــوي يتكـ َّون مــن مجموعــة مــن األمــوال المنقولــة ،وذلــك مــع
عــدم اإلخــال بنســبة الســيولة النقديــة المطلــوب توفيرهــا وفق ـا ً ألحــكام القانــون(((.
فيمــا يخــص الوعــاء الرئيــس العقــاري للصنــدوق فيجــب أن ال تقــل حصتــه مــن رأس المــال عــن
( )60%موزعــة علــى مــا ال يقــل عــن خمــس عقــارات مســتقلة ،وذلــك لتقليــل حجــم المخاطــرة
االســتثمارية للمســتثمرين .وتشــمل هــذه النســبة كافــة العقــارات التــي يتملَّكهــا الصنــدوق ســواء
بالحــال أو بالمســتقبل بمــا فيهــا مشــاركاته ومســاهماته فــي رأســمال الصناديــق العقاريــة اإلســامية
األخــرى((( .كمــا تشــمل هــذه النســبة كافــة الحقــوق العينيــة والتأجيريــة التــي تترتــب للصنــدوق
علــى هــذه العقــارات((( .ويجــب أن تقتصــر هــذه النســبة علــى العقــارات التــي يتــم تمل ِّكهــا بغــرض
تأجيرهــا ،ذلــك أن المــادة ( )L. 214-34/1مــن القانــون النقــدي والمالــي الفرنســي قــد منعــت
صراحـةً هــذه الصناديــق مــن تملُّــك العقــارات بغــرض بيعهــا مباشــرةً لمــا قــد يتضمنــه هــذا النــوع
مــن المضاربــة مــن خطــورة علــى أمــوال المســتثمرين.
أمــا الوعــاء الثانــوي للصنــدوق فيتكـ َّون مــن مجموعــة مــن األمــوال المنقولــة التــي تتركــز بشــكل
أســاس فــي األوراق الماليــة والقيــم المنقولــة ووحــدات وأســهم صناديــق االســتثمار البديــل التــي
(1) Cacies Investor Services, préc., p. 25.
(2) I. Riassetto, OPCI Islamiques, préc., p. 61.
(3) Art. L. 214-36, I, 2 and R.214- 81, 86 Code monétaire et financier,
لمزيد من التفاصيل حول مكونات هذا الوعاء ،راجع I. Riassetto, OPCI Islamiques, préc., p. 64-65
(4) Art. L. 214-36, I, 1 and R. 214-82 Code monétaire et financier.
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صناديق االستثامر الجامعي العقاري اإلسالمي (قراءة يف موقف ِّ
املرشع الفرنيس) ( ) 235-198
يشــتريها الصنــدوق فــي الشــركات والمؤسســات والصناديــق ذات الصبغــة اإلســامية((( .ويُشــترط
أن ال تقــل نســبة االســتثمار فــي هــذا الوعــاء عــن ( )10%مــن رأســمال الصنــدوق وأن ال تزيــد
فــي نفــس الفئــة مــن األوراق الماليــة مــا نســبته علــى ( )20%مــن رأس المــال((( ،وفــي كل
األحــوال ينبغــي خلــو هــذا الوعــاء مــن آيَّــة عقــود ماليــة أو ســلعية آجلــة دفعـا ً للغــرر الــذي يتنافــى
وجــوده مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية.
مــن ناحي ـ ٍة أخــرى يجــب علــى الصنــدوق العقــاري االلتــزام بنســبة الســيولة النقديــة المطلــوب
االحتفــاظ بهــا طــوال مــدة مزاولتــه ألنشــطته والتــي يجــب أن ال تقــل عــن ( )5%مــن رأســماله
يتــم إيداعهــا لــدى أميــن اســتثمارات الصنــدوق بقصــد تســهيل عمليــة اســترداد الحصــص مــن
المســتثمرين عنــد طلبهــم ردِّهــا وفق ـا ً لســعرها مــن صافــي قيمــة األصــول((( ،ويُشــترط فــي هــذا
اإليــداع عــدم ترتيبــه أليــة فوائــد ربويــة .أمــا بالنســبة لتمويــل األنشــطة االســتثمارية ،فيلتــزم
الصنــدوق بــأن يُح ـدِّد فــي نشــرة إصــداره نســبة االقتــراض المســموح لــه اقتراضهــا ،بحيــث ال
تزيــد وفقــا ً ألحــكام القانــون عــن ( )40%مــن قيمــة موجــودات الوعــاء العقــاري((( ،وبشــرط
اتفــاق هــذا التمويــل مــع ضوابــط التمويــل اإلســامي بحيــث ينتفــي فيــه عنصــر الربــا(((.

المبحث الثاني
آلية عمل صناديق االستثمار الجماعي العقاري اإلسالمي
بعــد حصــول مؤسســو الصنــدوق الجماعــي العقــاري اإلســامي علــى ترخيــص رســمي مــن
قِبــل ســلطة األوراق الماليــة ،يحــق إلدارة الصنــدوق مباشــرة األنشــطة االســتثمارية التــي تُحقــق
أغراضــه .ويتولَّــى إدارة هــذه األنشــطة وحفــظ اســتثمارات الصنــدوق وأموالــه فئــة مــن اإلدارييــن
والفنييــن المالييــن المختصيــن فــي هــذا المجــال (المطلــب األول) ،ويقــع علــى عاتقهــم جميعـا ً تأدية
المهــام المناطــة بهــم وفق ـا ً لمتطلَّبــات القانــون ،وباآلليــات فــي المجــاالت التــي تتفــق مــع أحــكام
(((راجع في أنواع األوراق المالية والوحدات الصادرة عن شركات األشخاص واالشركات المساهمة والمؤسسات
والصناديق التي يستطيع الصندوق العقاري االستثمار بها نصوص المواد
L. 214-24, 36, 55, 89, 91, 92, 93 and R.214- 83, 94 Code monétaire et financier.
؛ لمزيد من التفاصيل حول مكونات هذا(2) Code monétaire et financier, Art. R. 214-96; R. 214-97
 I. Riassetto, OPCI Islamiques, préc., p. 65-66.الوعاء ،راجع
؛ لمزيد من التفاصيل حول (3) L. 214-36, 37, I, 9 and R. 214-94 Code monétaire et financier, Art.
 , p. 7..préc R. Mortier,أُسس وتفاصيل عملية استرداد الحصص ،انظر
لمزيد من التفاصيل حول آلية تمويل الصناديق (4) Code monétaire et financier, Art. L. 214-39, al. 1،
 Cacies Investor Services, préc., p. 25العقارية ألنشطتها االستثمارية ،أنظر
(5) M. Bali, Le réveil de la société en participation par les finances éthiques, Revue de Droit
bancaire et financier, N° 1, Janvier 2011, étude nº 3.
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الشــريعة اإلســامية (المطلــب الثانــي) .وتتكفَّــل هيئــة الرقابــة القانونيــة بمراقبــة أعمــال الصنــدوق
بمــا يضمــن تأميــن حمايــة فعَّالــة ومباشــرة للمســتثمرين فيــه (المطلــب الثالــث).
المطلب األول
األطراف المعنية بتسيير أعمال الصناديق
تســيير أعمــال الصنــدوق بحاجــة لتد َّخــل عــدد مــن اإلدارييــن والمهنييــن المســتقلين عــن بعضهــم
والذيــن تختلــف طبيعــة عملهــم باختــاف المهمــة المســندة إليهــم .فمنهــم مــن يعمــل علــى إدارة
اســتثمارات الصنــدوق (الفــرع األول) ،ومنهــم مــن يختــص بحفــظ ودائعــه (الفــرع الثانــي)،
وآخــرون يتولُّــون مهمــة تقييــم موجوداتــه والتدقيــق عليهــا (الفــرع الثالــث).
الفرع األول :مدير االستثمار
حتــى شــهر يونيــو 2013م كانــت عمــوم شــركات إدارة المحافــظ الماليــة تضطلــع بمهمــة إدارة
اســتثمارات الصناديــق العقاريــة فــي فرنســا .إال أنــه وبعــد صــدور التوجيــه األوروبــي حــول
صناديــق االســتثمار البديــل فــي 2011م وتطبيقــه فــي فرنســا بواســطة التعليمــات الصــادرة بتاريخ
27/7/2013م والتشــريعات التنظيميــة المكملــة لــه تــم إلــزام األشــخاص الراغبيــن بمزاولــة
مهنــة إدارة اســتثمار الصناديــق البديلــة والتــي تنبثــق عنهــا الصناديــق العقاريــة بالحصــول علــى
ترخيــص خــاص بذلــك مــن ســلطة األســواق الماليــة وذلــك بعــد اســتيفائهم لكافــة المتطلبــات
القانونيــة للترخيــص(((.
وقــد أدخلــت التشــريعات المذكــورة العديــد مــن التعديــات علــى المركــز القانونــي لمديــري
االســتثمار مــن حيــث شــروط منحهــم الرخصــة الالزمــة لمزاولتهــم عملهــم وآليــة مزاولتهــم لــه(((.
فتــم وضــع معاييــر جديــدة الحتســاب أتعابهــم وأُلقيــت العديــد مــن االلتزامــات علــى عاتقهــم تعزيزاً
لحمايــة المســتثمرين .كمــا تــم تقييــد ســلطتهم فــي إنابــة غيرهــم مزاولــة أعمــال اإلدارة بــدالً عنهــم،
وتــم كذلــك اســتبعاد أي تنــازع للمصالــح بيــن مصالــح اإلدارة والمصلحــة العامــة للصنــدوق(((.
(((لتفعيل أداء شركات إدارة االستثمار وفقا ً للتعديالت التشريعية األخيرة قامت سلطة األسواق المالية في عام 2012
بعمل دليل ارشادي خاص بشركات اإلدارة تض َّمن شرحا ً عمليا ً لكافة التعديالت التي أوردها التوجيه األوروبي لعام
 ،2011وبيَّن تأثير التوجيه على آلية مزاولتهم لعملهم ،راجع بهذا الخصوص
M. Storck, Transposition de la directive AIFM : présentation générale, préc., p. 1.
((( حول مستجدات التوجيه األوروبي والتعديال الخاصة بالمركز القانوني لمدراء االستثمار ،راجع
P.-E. Dupont, La directive AIFM sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatives, Revue de Droit bancaire et financier, N° 5, Septembre 2011, étude nº 29.
((( حول التزام مدير االستثمار بأخذ الحيطة والحذر في انتقاء استثماراته ،راجع
I. Riassetto, L’obligation de due diligence du gestionnaire individuel de portefeuille
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ووفقــا ً لهــذه التشــريعات فــإن مديــر اســتثمار أمــوال صناديــق االســتثمار البديــل هــو شــخص
معنــوي مختــص بــإدارة المحافــظ الماليــة والمخاطــر لصنــدوق اســتثمار بديــل أو أكثــر يتــم تعيينــه
فــي عقــد أو تعليمــات تأســيس الصنــدوق والــذي يجــب إعــام المســتثمرين باســمه بواســطة نشــرة
اإلصــدار((( .وقــد يكــون مديــر االســتثمار مديــراً خارجيـا ً مسـ ً
ـتقال عــن إدارة الصنــدوق كشــركات
إدارة المحافــظ الماليــة ،وذلــك فــي حــال تشــكيل الصنــدوق علــى هيئــة وحــدة تنظيميــة داخــل الجهة
المنشــئة لــه ،وقــد يتولَّــى مجلــس إدارة شــركة الصنــدوق أو إدارتها العامــة مهمة إدارة اســتثمارات
الصنــدوق ،وذلــك فــي الصناديــق التــي تنشــأ علــى شــكل شــركة مســاهمة تتمتــع بالشــخصية
المعنويــة ،فتأخــذ إدارتهــا بذلــك صفــة مديــر االســتثمار ويقــع علــى عاتقهــا الوفــاء بمتطلبــات
عملــه وتأديــة التزاماتــه((( .وأيَّـا ً كانــت جهــة اإلدارة المكلَّفــة بــإدارة اســتثمارات الصنــدوق فيجــب
عليهــا أن تحتفــظ باســتقاللية تامــة فــي إدارتهــا الســتثماراته عــن باقــي االســتثمارات الخاصــة بهــا
أو الخاصــة بإدارتهــا الســتثمارات صناديــق أخــرى ،وذلــك كمــا جــاء فــي رأي ســلطة األســواق
الماليــة رقــم  19/2007الصــادر بتاريــخ 17/6/2007م والخــاص بــإدارة اســتثمارات الصناديــق
اإلســامية(((.
وفــي مجــال الصناديــق العقاريــة اإلســامية يجــب أن يتوافــر لــدى مديــر االســتثمار الخبــرة
الكافيــة ليــس فقــط فــي القطــاع العقــاري ،وإنمــا أيضـا ً فــي ضوابــط االســتثمار اإلســامي ،ويجــب
عليــه وفقـا ً لنــص المــادة ( )L. 533-1 & 11مــن القانــون النقــدي والمالــي والكتــاب الثالــث مــن
التعليمــات العامــة لســلطة األســواق الماليــة العمــل وفق ـا ً آلليــة رقابــة داخليــة تُم ِّكنــه مــن تقليــل
المخاطــر ومــن تصويــب أيــة مخالفــات قــد تحــدث((( .وعلــى مديــر االســتثمار البحــث عــن أفضــل
فــرص االســتثمار فــي العقــارات لغايــات تشــييدها أو شــرائها بغــرض إدارتهــا وتأجيرهــا والقيــام
بكافــة أعمــال التجديــد والصيانــة الالزمــة لحفــظ ممتلــكات الصنــدوق .كمــا يقــع علــى عاتقــه شــراء
dans la sélection des investissements, Revue de Droit bancaire et financier, N° 2,
Mars 2013, comm. 72, p. 2 et seq.
(1) M. Storck, Transposition de la directive AIFM : présentation générale, préc., p. 2.
(2) Ibid., p. 2.
((( لمزيد من التفاصيل حول هذا الرأي ،أنظر
AMF, position n° 2007-19, Critères extra financiers de sélection de titres : cas des OPCVM se déclarant conformes à la loi islamique, Rev. AMF 2007, n° 38, p. 75; See in
this regard, F. Messner, Les fonds d’investissement confessionnels, in Traité de droit
français des religions, J.-M. Woerhling et P.-H. Prélot (dir.), 2e éd. 2013, LITEC LexisNexis ; I. Riassetto, Fonds islamiques – Le guide de bonnes pratiques de l’Association
luxembourgeoise des fonds d’investissement (ALFI), Journal des tribunaux Luxembourg, n° 26, 5 avr. 2014, p. 33.
(4) R. Mortier,.préc, p. 6.
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األوراق الماليــة والســلع التــي يتفــق االســتثمار فيهــا مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية ،ويحــق
لــه طلــب قروض ـا ً بنكيــة شــرعية فــي الحــدود المســموح بهــا لتمويــل اســتثماراته ،وفــي جميــع
األحــوال يجــب عليــه إحاطــة المســتثمرين علم ـا ً بأيــة أمــور جوهريــة ومؤثــرة علــى ســير عمــل
الصنــدوق وأنشــطته((( .ويلتــزم مديــر االســتثمار موجوداتــه تعييــن أمينــا ً لالســتثمار ،ومقيّمــا ً
لألصــول ومدققـا ً للحســابات مســتقلين تمامـا ً فــي آدائهــم لعملهــم عنــه لحفــظ اســتثمارات الصنــدوق
ومعرفــة وضعــه المالــي وقيمــة(((.
وقــد حــددت المــادة ( )318/58ومــا تالهــا مــن التعليمــات العامــة لســلطة األســواق الماليــة فئــة
األشــخاص الذيــن يجــوز لمديــر االســتثمار إنابتهــم فــي إدارة عقــارات الصنــدوق وتــم حصرهــم
بمديــري اســتثمار الصناديــق البديلــة .وبخصــوص الوعــاء الثانــوي للصنــدوق ،فقــد ســمحت هــذه
المــادة لمديــر االســتثمار بإنابــة أي شــركة مــن شــركات إدارة المحافــظ الماليــة فــي القيــام ببعــض
التصرفــات الخاصــة بهــذا الوعــاء نياب ـةً عنــه .ويلتــزم مديــر االســتثمار بفــرض رقابــة مســتمرة
علــى أعمــال نائبيــه ويبقــى مســؤوالً عــن أعمالهــم وأخطائهــم فــي مواجهــة إدارة الصنــدوق
والمســتثمرين فيــه(((.
فمديــر االســتثمار يتمتــع باســتقاللية تامــة فــي إدارة االســتثمار عــن كل مــن إدارة الصنــدوق
وأميــن اســتثماره وهيئــة رقابتــه الشــرعية ،ويتحمــل بالتالــي مــا قــد ينشــأ عــن أعمالــه المســتقلة
مــن مســؤولية((( .وتطبيق ـا ً لذلــك فــإن هيئــة الرقابــة الشــرعية والمكلَّفــة بمراقبــة امتثــال اإلدارة
فــي أعمالهــا ألحــكام الشــريعة اإلســامية ال تملــك صالحيــة تعييــن مجــاالت اســتثمار الصنــدوق
وال إدارتهــا نيابــةً عــن مديــر االســتثمار .فدورهــا ،كمــا ســنرى ،رقابــي ال تنفيــذي يمنحهــا
ُّ
بالتدخــل بتقديــم الــرأي حــول اتفــاق النشــاط المنــو ّ
ي االســتثمار بــه مــع أحــكام الشــريعة
الحــق
اإلســامية والتكفُّــل بتأميــن رقابــة امتثــال شــرعية للصنــدوق طــوال مــدة مباشــرته لنشــاطه،
والطلــب ،مج ـرَّد الطلــب ،مــن مديــر االســتثمار إزالــة أيــة مخالفــة شــرعية فــي حــال وجودهــا،
فآرائهــا وفتاواهــا لهــا الصفــة االستشــارية ال اإللزاميــة بحيــث ينبــع التــزام مديــر االســتثمار بهــا
((( لمزيد من التفاصيل حول االلتزامات القانونية لمدراء االستثمار في مواجهة إدارة الصندوق والمستثمرين به ،راجع
I. Riassetto, Sociétés de gestion de portefeuille et dépositaires d’OPC, Revue de Droit
bancaire et financier, N° 1, Janvier 2012, comm. 28, p. 5 et seq; Cacies Investor Services, préc., p. 18
(2) Code monétaire et financier, art. L. 214-24/4, 15; M. Storck, Transposition de la directive AIFM : société de gestion, Revue de Droit bancaire et financier, N° 5, Septembre
2013, comm. 174, p. 6.
(3) M. Storck, Transposition de la directive AIFM : société de gestion, préc., p. 7.
(((حول شروط وحاالت قيام المسؤولية القانونية لمدير االستثمار ،أنظر عبد الرحمن قرمان ،مرجع سابق ص132 :
وما بعدها.
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مــن منطلــق المحافظــة علــى الصبغــة الشــرعية للصنــدوق((( .ولتفــادي أي تناقــض بيــن إدارة
االســتثمار والرقابــة الشــرعية عليــه ،فقــد ســبق لســلطة األســواق الماليــة أن بيَّنــت بصراحــة فــي
رأيهــا الصــادر بتاريــخ 17/6/2007م بخصــوص الصناديــق اإلســامية بأنــه ال يُوجــد مــا يمنــع
مــن إنشــاء شــركات إدارة اســتثمار إســامية تختــص بــإدارة النشــاطات االســتثمارية للصناديــق
اإلســامية(((.
الفرع الثاني :أمين االستثمار
كان للتوجيــه األوروبــي الخــاص بصناديــق االســتثمار البديــل والتشــريعات الفرنســية الخاصــة
بتطبيقــه أثــراً مباشــراً فــي تحديــد المركــز القانونــي ألميــن االســتثمار وضبــط آليــة عملــه ونطــاق
مســؤوليته فــي إطــار حفظــه الســتثمارت الصناديــق البديلــة((( .وقــد أســندت هــذه التشــريعات
مهمــة تعييــن أميــن االســتثمار لمديــر االســتثمار والــذي عليــه أن يختــاره مــن ضمــن قائمــة خاصــة
بأمنــاء االســتثمار تصــدر بشــكل دوري عــن وزيــر االقتصــاد الفرنســي(((.
وبموجــب المــادة ( )L. 214-24-3مــن القانــون النقــدي والمالــي وتطبيقهــا فــي المــواد (223-23
و  )58مــن التعليمــات العامــة لســلطة األســواق الماليــة يتولَّــى مهمــة حفــظ أمــوال واســتثمارات
صناديــق االســتثمار البديــل أمنــاء اســتثمار مســتقلون فــي آدائهــم لعملهــم عــن مديــري االســتثمار.
وال يُوجــد مــا يمنــع فــي القانــون الفرنســي أو األوروبــي مــن إســناد هــذه المهمــة لبنــوك إســامية.
ويلتــزم أمنــاء االســتثمار بــأداء عملهــم بنزاهــة تامــة وبمهنيــة عاليــة بمــا يُحقــق المصلحــة المثلــى
لمســاهمي ومشــتركي الصنــدوق((( .ويجــب عليهــم بالتالــي وفق ـا ً لنــص المــادة ( )323بفقرتيهــا
( 26و  )27مــن التعليمــات العامــة لســلطة األســواق الماليــة توفيــر هيئــات رقابــة داخليــة ومدققــي
حســابات خاصيــن بهــم مهمتهــم الرئيســة التأكــد مــن حفــظ أمــوال واســتثمارات الصناديــق بمــا
يتفــق وأحــكام القانــون.
ويختلــف مفهــوم حفــظ أمــوال واســتثمارات الصنــدوق باختــاف طبيعتهــا؛ فحفــظ األوراق الماليــة
(((ومما يزيد المسألة تعقيداً في بعض األحيان أمام مدير االستثمار عدم االتفاق الجماعي لهيئات الرقابة الشرعية على
تحريم االستثمار في بعض األنشطة وذلك باختالف اجتهادهم ،وهو ما حدث في استثمار شركة الدار لالستثمار في
شركة لوريـال الفرنسية لمنتجات التجميل والذي انتقدته بعض هيئات الرقابة الشرعية من منطلق تحريم اإلسالم
لتج ُّمل المرأة أمام األجانب في حين أن هيئات أخرى لم تُنكر االستثمار في هذا المجال ،راجع في ذلكI. Riassetto,
.OPCI Islamiques, préc., p. 59
(2) AMF, position n° 2007-19, préc., p. 75.
(3) R. Durand, La directive AIFM et son impact sur les fonds de private equity, Revue de
Droit bancaire et financier, N° 3, Mai 2014, étude 12, p. 1 et seq., et spéc. p. 3.
(4) L. 214-24-5 du Code monétaire et financier.
(5) L. 214-24-3 du Code monétaire et financier.
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أحمد قاسم فـرح ( ) 235-198
يتــم بحيازتهــا الماديــة مــن قِبــل األميــن أو إيداعهــا فــي حســاب خــاص تابــع لــه ،أمــا حفــظ
العقــارات فيتــم عــن طريــق تأ ُّكــد األميــن مــن صحــة ملكيــة الصنــدوق لهــا ،وحيازتــه لســندات
تســجيلها باســم الصنــدوق ولباقــي الوثائــق ذات العالقــة بملكيتهــا(((.
وفــي إطــار الصناديــق العقاريــة يقــع علــى عاتــق األميــن التأكــد مــن صحــة عقــود بنــاء وشــراء
وتأجيــر العقــارات وحفــظ مســتنداتها ،وكذلــك التأ ُّكــد مــن صحــة عقــود شــراء األوراق الماليــة
وحفظهــا وحفــظ األمــوال النقديــة المودعــة لديــه فــي حســابات بنكيــة غيــر ربويــة والتحقــق مــن
عــدم تجــاوز نســب االســتثمار فيهــا للنســب المقــررة قانونــا ً((( .كمــا يلتــزم بالتأكــد مــن صحــة
شــراء المســتثمرين لحصــص أو أســهم الصنــدوق ومــن دفعهــم لثمنهــا ومــن صحــة عملية اســترداد
الحصــص فــي مواعيدهــا المقــررة فــي حــال طلــب ردِّهــا .أضــف إلى ذلــك ،يلتــزم أمين االســتثمار
بــرد أيــة أمــوال أو أوراق ماليــة أو مســتندات مكلَّــف بحفظهــا لمديــر االســتثمار فــور طلبهــا(((.
فأميــن االســتثمار مكلَّــف كقاعــدة عامــة وفقـا ً لنــص المــادة ( )L. 214-24-8مــن القانــون النقــدي
والمالــي بتنفيــذ تعليمــات مديــر االســتثمار((( ،ولــه ،فــي نفــس الوقــت ،الحــق بمراقبــة مــدى توافــق
قــرارات المديــر مــع القوانيــن والتعليمــات النافــذة ومــع عقــد تأســيس الصنــدوق ونشــرة إصــداره
بحيــث يكــون مــن حقــه االمتنــاع عــن تنفيــذ أي قــرار مخالــف لهــا(((.
مــن جهــ ٍة أخــرى ،يُمتنــع علــى أميــن االســتثمار إنابــة غيــره عنــه فــي أداء مهامــه الرقابيــة،
فاإلنابــة تكــون صحيحــة وفق ـا ً لنــص المــادة ( )L. 214-24/8-9مــن القانــون النقــدي والمالــي
فقــط فــي حــدود الحفــظ المــادي ألمــوال واســتثمارات الصنــدوق ،ويكــون األميــن مســؤوالً عــن
تنفيــذ النائــب اللتزاماتــه القانونيــة واالتفاقيــة((( .ويُمكــن إعــام مســؤولية األميــن عــن أخطائــه

(1) I. Riasseto, OPCI Islamiques, préc., p. 60.
(((راجع بخصوص االلتزامات القانونية ألمين االستثمار في صناديق االستثمار البديل المادة  21/9من التوجيه
األوروبي لسن ة  2011وكذلك نص تطبيقها في القانون الفرنسي بموجب المادة L. 214-24-8 du Code moné�.
taire et financier
(3) I. Riassetto, Dépositaires d’OPCVM, Revue de Droit bancaire et financier, N° 4, Juill.
2009, com. 143, p. 3 et seq.
(4) V. Rioghit, les dépositaires aux prises avec les OPCI, AGEFI Hebdo, 1-7 Juillet 2010,
p. 37.
(5) I. Riassetto, Transposition de la directive AIFM: dépositaires de fonds d’investissement
alternatifs, Revue de Droit bancaire et financier, N° 5, Septembre 2013, comm. 175,
p. 4 et seq.
(((راجــع بهــذا الخصــوص نــص المــادة  323-22-1/4مــن التوجيــه األوروبــي الخــاص بصناديــق االســتثمار البديــل
و ( )D. 214-87-1مــن القانــون النقــدي والمالــي الفرنســي.
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صناديق االستثامر الجامعي العقاري اإلسالمي (قراءة يف موقف ِّ
املرشع الفرنيس) ( ) 235-198
المباشــرة أو عــن أخطــاء نائبــه مــن خــال دعــوى تعويــض يُقيمهــا ضــده مديــر االســتثمار(((.
الفرع الثالث :المقيمون الخارجيون ومدققو الحسابات
تقييــم موجــودات صناديــق االســتثمار الجماعــي العقــاري اإلســامي يجــب أن يتــم بدقــة متناهيــة
ومنتظمــة لمــا لــه مــن أهميــة بالغــة فــي معرفــة ربحيــة الصنــدوق فــي ظــل اســتثماراته العقاريــة
ذات القيمــة المتغيــرة .ووفقــا ً لنــص المــادة ( )322-84/11مــن التوجيــه األوروبــي الخــاص
بصناديــق االســتثمار البديــل يختــص مديــر االســتثمار أو إدارة شــركة الصنــدوق المســاهمة
بتعييــن مقيميــن اثنيــن خارجييــن يتمتعــان بخبــرة كافيــة فــي قطــاع العقــارات ويُــزاوالن مهنتهمــا
كأشــخاص طبيعييــن أو معنوييــن بشــكل مســتقل تمامـا ً عــن بعضهمــا((( ،ويُنــاط بهذيــن المقيِّميــن
بشــكل مشــترك وبتقديــم تقييمهمــا وإن اختلــف فــي
إجــراء عمليــة تقييــم موجــودات الصنــدوق
ٍ
تقريــر واحــد يُوقِّــع عليــه كالهمــا .ويتمتــع المقيِّمــان فــي أدائهمــا لمهمتهمــا التقييميــة بالح ِّريــة
ِ
المهنيِّــة الكاملــة وباالســتقالل التــام عــن الجهــة التــي عينتهمــا وعــن هيئــة الرقابــة الشــرعية فــي
الصنــدوق((( .ويتــم تحديــد أتعــاب المقيميــن وطبيعــة مهمتهــم وحــدود مســؤوليتهم بموجــب اتفاقيــة
خ ِّ
طيــة يُبرمهــا معهمــا مديــر االســتثمار وذلــك كمــا ن َّ
صــت عليــه المــادة ( )322-84/12مــن ذات
التوجيــه .وقــد أجــازت المــواد ( )322-84/13مــن هــذا التوجيــه و( )315-71مــن التعليمــات
العامــة لســلطة األســواق الماليــة للمقيِّمــان إســناد أداء جــزء مــن مهمتهمــا لمقيِّــم آخــر أو أكثــر
بشــرط تمتعــه بالشــروط الــازم توافرهــا فــي المقيِّــم األصلــي ،بحيــث يــؤدي المهمــة الموكلــة إليــه
وفقـا ً ألحــكام القانــون ومتطلَّبــات اتفاقيــة التقييــم المبرمــة مــع المقيِّــم األصلــي ولمــا تُحـدِّده اتفاقيــة
اإلنابــة((( .ويُشــترط موافقــة مديــر االســتثمار المســبقة علــى أيَّــة إنابــة يُبرمهــا المقيِّــم األصلــي،
الــذي يبقــى علــى الــدوام مســؤوالً عــن أخطائــه الشــخصية وعــن أخطــاء نائبــه ،وال يحــق لــه
التعويــل علــى موافقــة المقيِّــم المنــاب علــى تح ُّمــل تبعــة أعمالــه لدفــع مســؤوليته هــذه(((.
(((أنظر في شروط وحاالت قيام مسؤولية األمين نصوص المواد ( )21/12من التوجيه األوروبي الخاص بصناديق
االستثمار البديل و ( )L. 214-24/11من القانون النقدي والمالي الفرنسي ،وأنظر كذلك في شروط االعفاء من هذه
المسؤولية نصوص المواد ( 21/13و  )14من ذات التوجيه و ( )L. 214-24/10من ذات القانون .راجع أيضا ً
J.-B. Poulle et G. Toli, Directive AIFM et Proposition de Directive OPCVM V: quelles
consequences sur la responsabilité des dépositaires en matière de délégation de conser;vation?, Revue de Droit bancaire et financier, N° 4, Octobre 2013, étude 18, p. 6 et seq
I. Riassetto, Transposition de la directive AIFM : dépositaires de fonds d’investissement
alternatifs (FIA), préc., p. 7 et seq.
(2) C. Malecki, préc., p. 7.
(3) I. Riassetto, OPCI Islamiques, préc., p. 60; R. Durand, préc., p. 3.
(4) R. Mortier, préc, p. 3 et 7.
(5) Cacies Investor Services, préc., p. 21.
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علــى صعيــ ٍد آخــر ،تشــترط المــادة ( )L. 214-24/31 et 36مــن القانــون النقــدي والمالــي
علــى مديــر اســتثمار الصنــدوق العقــاري تعييــن مدقــق لحســابات الصنــدوق بشــرط أخــذه لموافقــة
ســلطة األســواق الماليــة علــى هــذا التعييــن .وتكمــن مهمــة المدقــق الرئيســة فــي مراقبــة الحســابات
الدوريــة والســنوية للصنــدوق والمصادقــة عليهــا وتدويــن أيــة مالحظــات لــه عليهــا وإعــام
المســتثمرين بهــا .وبالنســبة للصناديــق العقاريــة اإلســامية فــإن جانــب الرقابــة المحاســبي هــذا
يقتــرن بجانــب رقابــي شــرعي آخــر يُمــارس مــن لــدن هيئــة تدقيــق شــرعية داخليــة للصنــدوق(((،
ويُمكــن االســتعانة فــي تنفيــذ الــدور الرقابــي التدقيقــي بشــقيه المحاســبي والشــرعي ،وفــي معرفــة
كيفيــة تصنيــف عقــود االســتثمار اإلســامي ضمــن القيــود المحاســبية الدوليــة بمعاييــر هيئــة
المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســامية(((.
المطلب الثاني
الضوابط الشرعية إلدارة االستثمار
باإلضافــة إلــى وجــوب تطبيــق صناديــق االســتثمار الجماعــي العقــاري اإلســامي ألحــكام
القانــون ،يجــب عليهــا أيضـا ً االمتثــال ألحــكام الشــريعة اإلســامية فــي عمليــة انتقائهــا ألنشــطتها
االســتثمارية (الفــرع األول) ،األمــر الــذي يُبــرز أهميــة وجــود هيئــات رقابــة شــرعية علــى انتقائها
ألصولهــا وإدارة أعمالهــا (الفــرع الثانــي) ،وال ننســى هنــا أهميــة تزكيــة أمــوال الصنــدوق مــن
خــال دفــع مــا يســتحق عليهــا مــن نصــاب شــرعي للــزكاة (الفــرع الثالــث).
الفرع األول :التنقية الشرعية لالستثمارات
يجــب أن ينحصــر تكويــن الوعــاء المالــي لصنــدوق االســتثمار العقــاري اإلســامي فــي األصــول
الماليــة التــي تتفــق مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية والتــي تشــكل المرجعيــة الدينيــة للصنــدوق.
وفــي ســبيل ذلــك ،يجــب أن تمــر األدوات الماليــة التــي يتعامــل بهــا الصنــدوق االســتثماري عبــر
نظــام غربلــة أو فلتــرة تختلــف حدتــه تبعـا ً للمذهــب الدينــي المتبــع(((.
ويُمك ــن لصنادي ــق االس ــتثمار الجماع ــي العق ــاري اإلس ــامي أن تعتم ــد نظ ــام فلت ــرة خ ــاص
بهـــا كوســـيلة لتطهيـــر أصولهـــا الماليـــة ،كمـــا يُمكـــن لهـــا أن تتخـــذ مرجعـــا ً لهـــا أحـــد
مؤشـــرات قيـــاس األداء اإلســـامية .ومـــن تلـــك المؤشـــرات اإلســـامية نذكـــر مؤشـــر داو

(1) I. Riassetto, OPCI Islamiques, préc., p. 60.
((( أنظر في تفاصيل هذه المعاييرhttp://www.aaoifi.com/ar،
(3) É. Forget, Les Fonds d’Investissement Islamiques en Droit Français, Première partie :
le régime juridique des fonds d’investissement islamiques, préc., p. 70.
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جون ــز ( ،((( Dow Jones Islamic Indexes (DJIMIومؤش ــر فاينانش ــال تايم ــز لس ــوق
األســـهم اإلســـامي ( )FTSEومؤشـــر (.((()Standard & Poor’s Shariah Indices
وقــد كان مؤشــر دار المــال اإلســامي هــو أول مؤشــر قيــاس إســامي تــم إطالقــه عــام 1998
مــن قبــل مصــرف فيصــل للتمويــل ومصــرف  Vontabelالسويســري بهــدف تتبــع تطــور أســعار
 150شــركة إســامية((( ،وتوالــت بعــد ذلــك عمليــات إطــاق المؤشــرات اإلســامية وإدراجهــا فــي
أســواق المــال العالميــة ،اآلســيوية منهــا واألوروبيــة((( واألمريكيــة((( .وتمتلــك أيضـا ً العديــد مــن
أســواق المــال اإلقليميــة مؤشــرات موجهــة حصريـا ً لالســتثمارات المحليــة(((.
ويتــم إنشــاء جميــع مؤشــرات القيــاس اإلســامية انطالقــا مــن مؤشــر مرجعــي يخضــع لمعاييــر
خاصــة فــي التنقيــة بهــدف اســتبعاد األدوات الماليــة للشــركات التــي ال تتفــق أعمالهــا مــع الشــريعة
اإلســامية ،وتتــم عمليــات الرقابــة والتنقيــة الشــرعية مــن لــدن هيئــات شــرعية مســتقلة تبــدي
رأيهــا الشــرعي حــول نشــاطات تلــك الشــركات(((.
وانطالقــا ً ممــا ســبق ،يجــب أن يتفــق االســتثمار اإلســامي للصناديــق العقاريــة مــع األحــكام
الشــرعية الــواردة فــي القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الشــريفة ،وهــو مــا يســتبعد بالتأكيــد التعامــل
بالربــا والغــرر والميســر .وتطبيق ـا ً لذلــك يجــب أن تســتند االســتثمارات اإلســامية علــى أدوات
ماليــة موجــودة ،وأن يتــم توزيــع األربــاح والخســائر بيــن المســتثمرين وفقـا ً لنســبة مــا يملكــه كل
منهــم فــي الصنــدوق(((.
(1) www.djindexes.com.
(2) É. Forget, Les Fonds d’Investissement Islamiques en Droit Français, Première partie :
le régime juridique des fonds d’investissement islamiques, préc., p. 71; www.standardsandpoors.com; Standars & Poor’s, Creating Sharia-Compliant Equity Indexes, Alka
Banerjee, Research, November 2006, www.standardandpoors.com/ratingdirect.
(3) A. El Khamlichi, « Les indices boursiers en finance islamique », in A. Couret (dir.), Droit
« du financement, Paris, Lamy, 2013, § 5540 ; J. PEILLEX et L. URECHE-RANGAU,
Création d’un indice islamique sur la place de Paris : méthodologie et performance », REF,
2012, no 107, p. 289-313.
(4) Les Global Islamic Index Series (GIIS) ont été lancé en 1999 par le FTSE Group à
Londres.
(5) La famille d’indices Dow Jones Islamic Indexes a été lancé sur le NYSE en 1999.
(6) A. El Khamlichi, op. cit., Parag. 5543.
(7) Ibid.
(8) É. Forget, Les Fonds d’Investissement Islamiques en Droit Français, Première partie :
le régime juridique des fonds d’investissement islamiques, préc., p. 69.
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ومــن أول وأهــم الضوابــط التــي يقــوم عليهــا االســتثمار اإلســامي هــو حظــر التعامــل بالحــرام.
إذ ال يجــوز أن يــرد االســتثمار اإلســامي إال علــى أصــول ماليــة حــال ( ُمبــاح التعامــل بهــا
شــرعاً) وهــو مــا يفتــرض أن يكــون نشــاط الشــركة التــي يتــم التعامــل بأدواتهــا الماليــة حــال.
وبنــا ًء علــى ذلــك ،يُســتبعد امتــاك صناديــق االســتثمار الجماعــي العقــاري اإلســامي فــي وعائهــا
الثانــوي أســهم شــركات تنــدرج تحــت صناعــات الكحوليــات والتبــغ والمنتجــات التــي تتعلــق بلحــم
الخنزيــر ،وأعمــال الخدمــات الماليــة التقليديــة مثــل البنــوك وشــركات التأميــن وصناعــة األســلحة،
كمــا تُســتبعد المجــاالت الترفيهيــة الخاصــة بالمالهــي الليليــة وصــاالت القمــار وشــركات الســينما
والخدمــات الجنســية(((.
أضــف إلــى مــا ســبق ،ينبغــي أن ال ينتــج عــن اإليداعــات النقديــة للصندوق االســتثماري اإلســامي
أيــة فوائــد ربويــة .أمــا بخصــوص العقــود اآلجلــة أو المســتقبلة ،فــا يمكــن التعامــل بهــا إال إذا
كانــت وســيلة لتغطيــة األصــول الماليــة وليــس وســيلة للمضاربــة .وبذلــك فــإن االســتثمار فــي
الســوق المالــي عموم ـا ً يتطلــب إنشــاء نظــام تنقيــة (فلتــرة) يأخــذ بعيــن االعتبــار طبيعــة النشــاط
االســتثماري وسياســة تكويــن رؤوس أمــوال الشــركات المصــدرة(.((1
هــذا وتجــدر اإلشــارة إلــى أن أمــر تحديــد مــا ينــدرج فــي بعــض المســائل االســتثمارية التفصيليــة
تحــت الحــرام والحــال يختلــف فــي بعــض األحيــان تبع ـا ً للمذهــب الدينــي المعتمــد والجتهــادات
هيئــات اإلفتــاء .كذلــك إن وجــود المشــروعات متعــددة الجنســيات يجعــل مــن الصعــب تحديــد
األدوات الماليــة النقيــة تمام ـاً ،وهــو مــا يتطلــب فــي هــذه الحالــة تطهيــر العائــدات الماليــة مــن
خــال اقتطــاع نســبة معينــة كــزكاة لألمــوال(.((1
ويُثــار التســاؤل حــول المــدى الــذي يُمكــن أن تذهــب إليــه عمليــة التنقيــة .فهــل مــن الممكــن
القــول باســتبعاد سلســلة فنــادق بأكملهــا بســبب توافــر المشــروبات الكحوليــة فــي غرفهــا؟ وهــل
ينبغــي اســتبعاد االســتثمار فــي األدوات الماليــة لمصنــع غــراء لمجــرد أنــه شــركة تابعــة لشــركة
كحوليــات؟ بمعنــى آخــر ،هــل تلعــب النشــاطات الثانويــة دوراً فــي عمليــة اختيــار أو اســتبعاد
مجــال عقــاري مــا أو التعامــل فــي أســهم شــركة مصــدرة؟ فــإذا كانــت اإلجابــة بنعــم فإلــى أي
مــدى؟
أضــف إلــى ذلــك ،فإنــه مــع عمليــات التوســع الجغرافــي لمجموعــات الشــركات تــزداد الصعوبــات
التطبيقيــة لعمليــات التنقيــة .فــي حقيقــة األمــر ،إن مديــري االســتثمار مــا زالــوا غيــر متفقيــن علــى
(9) Ibid.
(10) Ibid.
(11) I. Riassetto, OPCI Islamiques, préc., p. 67.
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اإلجابــة علــى هــذه التســاؤالت والتــي مــن شــأنها وضــع الركيــزة األساســية لحــدود عمليــة التنقيــة
الشــرعية بشــكل خــاص والتنقيــة األخالقيــة بشــكل عــام(((.
إن عمليــة انتقــاء األدوات الماليــة تتــم فــي الشــريعة اإلســامية وفق ـا ً لمعاييــر محــددة حصري ـاً،
وتأسيسـا ً علــى ذلــك يجــب علــى مديــر االســتثمار أن يحــرص علــى أن تكــون أنشــطة الصناديــق
التــي يُديــر أصولهــا الماليــة متفقــة دومـا ً مــع السياســة االســتثمارية الشــرعية .وفــي حــال توجهــت
شــركة لممارســة نشــاط محــرم شــرعاً ،يلتــزم مديــر االســتثمار فــي اســتبعاد اســتثماراتها مــن
الصنــدوق مباشــرة .وعوضــا ً عــن القيــام بعمليــة التنقيــة بأنفســهم ،فــإن صناديــق االســتثمار
الجماعــي العقــاري اإلســامي تعمــل علــى اللجــوء إلــى هيئــات متخصصــة تتمحــور وظيفتهــا
بتمحيــص نوعيــة النشــاط المــراد االســتثمار بــه ومعالجــة البيانــات المنشــورة مــن قبــل الشــركات
المصــدرة((( .علم ـا ً بــأن عمليــات التنقيــة الشــرعية هــذه ال تتعــارض مــع التشــريعات الفرنســية
ـكل عــام ال تمنــع أي مــز ِّود خدمــات اســتثمار
واألوروبيــة ،بــل تنســجم معهــا بســهولة كونهــا بشـ ٍ
(((
مــن تركيــز نشــاطه علــى الجوانــب االســتثمارية األخالقيــة  .ويتــم تقديــر مــدى االلتــزام الشــرعي
ـكل أعــم إلدارة تلــك
لألصــول الماليــة أو للعمليــات الماليــة التــي تــرد علــى تلــك األصــول وبشـ ٍ
األصــول بواســطة هيئــات رقابــة شــرعية للصنــدوق.
الفرع الثاني :الدور الرقابي لهيئات الرقابة الشرعية
إن الرقابــة الشــرعية علــى صناديــق االســتثمار الجماعــي العقــاري اإلســامي تشــكل مرحلــة
محوريــة فــي عملهــا ،ذلــك أن ممارســة رقابــة شــرعية علــى آليــة عمل هــذه الصناديــق يُعــد متطلبا ً
أساســيا ً لضمــان التزامهــا بأحــكام الشــريعة واســتمرار ترخيصهــا كمؤسســة ماليــة إســامية .وهــو
األمــر الــذي أكــد عليــه مجلــس الخدمــات الماليــة اإلســامي فــي المبــادئ اإلرشــادية الصــادرة عنــه
حيــن أشــار إلــى أنــه «يجــب علــى اإلدارة العليــا لبرنامــج االســتثمار الجماعــي اإلســامي التأكــد
مــن وضــع نظــم وآليــات مناســبة وفعالــة للمتابعــة الســابقة والالحقــة لاللتــزام بأحــكام الشــريعة
اإلســامية ومبادئهــا»(((.
وتــوكل مهمــة الرقابــة الشــرعية علــى صناديــق االســتثمار اإلســامية إلــى هيئــات رقابــة شــرعية
متخصصــة تُعنــى فــي النظــر فــي مــدى اتفــاق العقــود واألدوات الماليــة التــي يتعامــل بهــا
(1) É. Forget, Les Fonds d’Investissement Islamiques en Droit Français, Première partie :
le régime juridique des fonds d’investissement islamiques, préc., p. 70.
(2) Ibid.
(3) I. Riassetto, OPCI Islamiques, préc., p. 68.
(((مبدأ رقم  ،3المبادئ اإلرشادية لضوابط برنامج االستثمار الجماعي اإلسالمي ،مجلس الخدمات المالية اإلسالمية،
يناير  .2009متوفر على موقع مجلس الخدمات المالية اإلسالمية www.ifsb.org
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الصنــدوق مــع مبــادئ وأحــكام الشــريعة اإلســامية(((.
وتتمثــل هيئــة الرقابــة الشــرعية فــي جهــاز جماعــي مســتقل مــن الفقهــاء الشــرعيين واالقتصادييــن
المتخصصيــن يتولــى متابعــة ومراجعــة وفحــص كافــة المعامــات والتصرفــات التــي تقــوم بهــا
صناديــق االســتثمار اإلســامي والتأكــد مــن التزامهــا بأحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســامية(((.
وتعـ ُّد هيئــات الرقابــة الشــرعية الجهــة الوحيــدة المخولــة فــي مراقبــة االمتثــال الشــرعي لصناديــق
االســتثمار الجماعــي العقــاري اإلســامي فــي فرنســا ،حيــث ال تمــارس ســلطة األســواق الماليــة
الفرنســية أي دور رقابــي بهــذا الخصــوص((( ،ســواء تعلَّــق األمــر بممارســة رقابــة ســابقة علــى
عمليــة اختيــار األصــول الماليــة المك ِّونــة للصنــدوق االســتثماري أو ممارســة رقابــة الحقــة
عليهــا((( .ويجــد ذلــك تبريــره فــي مبــدأ فصــل الدولــة عــن الديــن الــذي تقــوم عليــه الدولــة الفرنســية
باعتبارهــا دولــة علمانيــة(((.
ويوجــد فــي فرنســا نوعــان مــن هيئــات الرقابــة الشــرعية :هيئــة رقابــة داخليــة وأخــرى خارجيــة؛
وتُشــ ّكل هيئــة الرقابــة الداخليــة أحــد أجهــزة صنــدوق االســتثمار العقــاري اإلســامي والتــي
يقتصــر دورهــا علــى مراقبــة االلتــزام اليومــي للصنــدوق بتطبيــق الفتــاوى والمعاييــر الشــرعية
علــى جميــع معامالتــه دون أن يمتــد إلــى إصــدار الفتــاوى الشــرعية الملزمــة((( .أمــا هيئــة
(1) C.-J. Serhal, «La finance islamique: une intégration possible dans le système bancaire
français», Banque et droit, 2006, N° 106, p. 36-43, spéc. p. 38.
(((حسين شحاتة ،منهج مقترح لتفعيل الرقابة الشرعية والمالية على صناديق االستثمار اإلسالمية ،مجلة االقتصاد
اإلسالمي ،العدد  ،245جامعة األزهر ،مصر ،2009 ،ص ،19 :عبد الحق حميش ،هيئات الفتوى والرقابة الشرعية
في المصارف اإلسالمية ،بحث منشور ضمن أعمال المؤتمر العلمي السنوي الرابع عشر ،جامعة اإلمارات العربية
المتحدة ،اإلمارات العربية المتحدة ،2004 ،ص323 :ـ  ،354وخصوصا ص.327 :
(((ليس للقضاء الوطني كذلك أي دور مباشر في مراقبة االلتزام الشرعي لصناديق االستثمار الجماعي العقاري
اإلسالمي ألنه يُحظر على القاضي الفرنسي النظر في محتوى قاعدة دينية .إال أنه من الممكن أن يتعامل القاضي مع
مسألة االمتثال الشرعي كواقعة قانونية بحيث يقتصر دوره على تبين غياب االلتزام الشرعي وفقتا ً للقواعد القانونية
وترتيب الجزاء على ذلك.
(((وقد أكدت سلطة االسواق المالية الفرنسية على نيتها في عدم ممارسة أي رقابة على االلتزام الشرعي لصناديق
االستثمار اإلسالمي العاملة في فرنسا .انظر في ذلك
La position de l’AMF 2007-19 du 17 juillet 2007, «Critères extra financiers de sélection
des actifs et application aux OPCVM se déclarant conformes à la loi islamique «, document modifié le 9 janvier 2013. Disponible sur le site : https://www.amf-france.org/.
(5) I. Riassetto, Finance alternative: quels fonds d’investissement pour quelles aspirations?,
Revue de Droit bancaire et financier, N° 3, Mai 2013, 28, p. 8.
(6) A.-D. Merville, «La conformité dans les établissements bancaires et financiers», in
P. Le Cannu et C. Malecki (dir.), Les défis actuels du droit financier, Paris, Joly, coll.
�Pratiques des affaires, 2010, p. 277-283, É. Forget, Les fonds d’investissement islaديسمرب 2015م
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الرقابــة الشــرعية الخارجيــة ،فتتجســد فــي جماعــة مــن المتخصصيــن الشــرعيين الذيــن يتمتعــون
باســتقالل تــام عــن الصنــدوق االســتثماري والذيــن يصــدرون قراراتهــم باألغلبيــة المطلقــة(((،
وال يتقاضــى أعضــاء هــذه الهيئــة أجــوراً مــن الصنــدوق وإنمــا يتقاضــون مكافــآت ماليــة لقــاء
الخدمــات المقدمــة مــن قِبلهــم((( .وتختــص هيئــة الرقابــة الشــرعية الخارجيــة فــي إبــداء الفتــاوى
حــول مــدى موافقــة العمليــة الماليــة أو إدارة االســتثمار لتعاليــم الشــريعة اإلســامية .كذلــك تختــص
هــذه الهيئــة بتقديــم االستشــارات الشــرعية للجهــاز التنفيــذي للصنــدوق .ويُالحــظ غيــاب التنظيــم
القانونــي لهيئــات الرقابــة الشــرعية فــي فرنســا وهــو مــا جعــل تلــك الهيئــات تخضــع لمبــدأ التنظيــم
الذاتــي ( .)Autorégulationويخضــع عمــل هــذه الهيئــات بالتالــي لمبــدأ اســتقاللية مديــر
االســتثمار ،حيــث تســتقل الجهــة المعنيــة بــإدارة اســتثمار الصنــدوق فــي عمليــة انتقــاء األصــول
الماليــة ويقتصــر دور هيئــة الرقابــة الشــرعية علــى تقديــم استشــارات الحقــة حــول القيــم المختــارة
مســبقا ً مــن لــدن المديــر(((.
أضــف إلــى ذلــك أن عمــل هيئــات الرقابــة الشــرعية نفســها فــي فرنســا غيــر خاضــع ألي نــوع
مــن أنــواع الرقابــة ،وهــو مــا جعــل بعضهــم((( يقتــرح إنشــاء هيئــة غيــر حكوميــة مســتقلة عــن
المؤسســات الماليــة اإلســامية وعــن ســلطة األســواق الماليــة الفرنســية ،وتضــم متخصصيــن فــي
علــوم الشــريعة واالقتصــاد .وتختــص هــذه الهيئــة بإعــداد تقاريــر دوريــة حــول هيئــات الرقابــة
الشــرعية للمؤسســات الماليــة اإلســامية العاملــة فــي فرنســا وتقييــم أعمــال هــذه الهيئــات وفق ـا ً
للمعاييــر الصــادرة عــن مجلــس الخدمــات الماليــة اإلســامية وعــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة
للمؤسســات الماليــة اإلســامية.
الفرع الثالث :زكاة الصناديق
لســنا هنــا بصــدد تحديــد تفاصيــل الــزكاة الواجبــة علــى هــذه الصناديــق وال تحديــد نوعيــة
األمــوال الواجــب دفــع الــزكاة عنهــا لخــروج ذلــك عــن فحــوى البحــث ولحاجتــه لدراســة مســتقلة

miques, seconde partie : La conformité éthique des fonds d’investissement islamiques,
Les cahiers de la finance islamiques, Institut de finance de Strasbourg, Université de
Strasbourg, N° 6, 2014, p. 8, spéc. p. 10.
(1) La position de l’AMF 2007-19, préc.
(2) É. Forget, «Les fonds d’investissement islamiques, seconde partie: La conformité
éthique des fonds d’investissement islamiques», préc., p. 12.
(3) La position de l’AMF 2007-19, préc.
(4) F. Achi et É. Forget, « La Gouvernance des comités charia», Revue de droit bancaire et
financier, N° 2, mars 2011, étude 14, p. 28, spéc. n° 20.
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ومســتفيضة((( ،ولكننــا هنــا بصــدد تبيــان غــرض واحــد مفــاده عــدم تعــارض دفــع هــذه الصناديــق
اإلســامية لنســبة الــزكاة المق ـرَّرة شــرعا ً عليهــا مــع القواعــد القانونيــة الفرنســية.
فالقانــون الفرنســي ال يمنــع مــن قيــام الصناديــق العقاريــة بتخصيــص نســبة معينــة مــن أرباحهــا
لتوزيعهــا علــى المؤسســات والجمعيــات الخيريــة والجهــات ذات النفــع العــام ســواء كانــت هــذه
المؤسســات والجمعيــات تعمــل فــي إطــار دينــي أم ال((( .وال تهتــم القواعــد القانونيــة بمســألة تكييــف
هــذا التخصيــص فيمــا إذا كان زكاة وفقــا ً ألحــكام الشــريعة اإلســامية أو هبــة أو مســاعدة...
وعلــى ذلــك تنــص المــادة ( )314-80/3مــن التعليمــات العامــة لســلطة األســواق الماليــة علــى
جــواز احتــواء نشــرة إصــدار الصنــدوق علــى بنــد خــاص بتوزيــع نســبة مــن أرباحــه لجهــة مــا
أو أكثــر .وقــد ســنحت الفرصــة لســلطة األســواق الماليــة بتاريــخ 7/11/2012م بإبــداء رأيهــا
رقــم  2012/15الخــاص بتحديــد النظــام القانونــي للصناديــق االســتثمارية التشــاركية (OPC de
 ،((()Partageوالتــي يُمكــن أن ينــدرج تحتهــا بســهولة المفهــوم الشــرعي للــزكاة.
وبُمقتضــى هــذا المفهــوم يتَّخــذ الصنــدوق العقــاري اإلســامي صفــة المتبـرِّع بجــزء مــن أموالــه
لتطهيرهــا وجعلهــا متوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية .وعلــى عكــس الشــريعة اإلســامية التــي
تُح ـدِّد نصاب ـا ً شــرعيا ً للــزكاة((( ،فــإن القانــون الفرنســي ال يضــع أي حــد أدنــى أو نســبة للمبالــغ
المنــوي التبــرُّ ع بهــا ،ممــا يمنــح مديــر االســتثمار حرِّيــة تحديــد مبلــغ التبــرُّ ع .وعــادةً مــا يحــرص
مديــر االســتثمار امتثــاالً ألحــكام الشــريعة اإلســامية بــأن ال يقــل نســبة تبرُّ عــه عــن النصــاب
المحــدد للــزكاة.
مــن ناحي ـ ٍة أخــرى فــإن أوجــه صــرف الــزكاة فــي الشــريعة اإلســامية مح ـ َّددة مســبقاً ،وذلــك
بعكــس القانــون الفرنســي ،والــذي يســمح بمنــح التبرُّ عــات ألي جهــة علميــة أو خيريــة أو ذات
نفــع عــام مــا دامــت تعمــل وفق ـا ً ألحــكام القانــون ،وت ـ َّم تعيينهــا فــي نشــرة إصــدار الصنــدوق(((.
وباعتقادنــا فإنــه ال يُوجــد فــي القانــون الفرنســي مــا يمنــع مديــر االســتثمار مــن أن يُعيِّــن فــي نشــرة
إصــدار الصنــدوق العقــاري اإلســامي جهــة أو أكثــر مــن الجهــات المســموح شــرعا ً صــرف
(((حول دراسة مفصَّلة حول زكاة أموال الصناديق االستثمارية ،راجع حسن آل دائلة ،مرجع سابق ،ص 21 :وما
بعدها.
((( لمزيد من التفاصيل حول الصناديق االستثمارية التشاركية ( ،)OPC de Partageراجع
I. Riassetto, Les OPC de partage – A la croisée de la finance et de la philanthropie, Buletin Joly bourse, 2013, p. 89 et seq.
(3) I. Riassetto, OPCI Islamiques, préc., p. 67.
((( راجع في هذه الشروط ،حسن آل دائلة ،مرجع سابق ،ص 22 :وما بعدها.
(5) I. Riassetto, Les OPC de partage – À la croisée de la finance et de la philanthropie,
préc., p. 90.
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الــزكاة لهــا ،وبرأينــا يجــب أن يخضــع هــذا التعييــن لشــرط الموافقــة عليــه مســبقا ً مــن قِبــل هيئــة
الرقابــة الشــرعية للصنــدوق(((.
المطلب الثالث
حماية المستثمرين في الصناديق
يقــع علــى عاتــق مديــر االســتثمار فــي صناديــق االســتثمار الجماعــي العقــاري اإلســامي العديــد
مــن االلتزامــات القانونيــة التــي تهــدف إلــى تحقيــق مصالــح عمــوم المســتثمرين مــن مســاهمين
أو أصحــاب حصــص اســتثمارية ،وال تُغيِّــر الصبغــة اإلســامية لهــذه الصناديــق مــن طبيعــة هــذه
االلتزامــات ونطــاق تطبيقهــا؛ فــكل تصــرُّ ف يُجريــه مديــر االســتثمار فــي إطــار اســتثمار أمــوال
الصنــدوق يجــب أن يكــون الهــدف الوحيــد منــه هــو تحقيــق مصلحــة المســتثمرين وتنميــة أموالهــم
بالطــرق الشــرعية التــي اســتثمروا ألجلهــا((( .وعليــه فمــن األهميــة بمــكان إحاطتهــم علمـا ً بكافــة
المعلومــات الجوهريــة عــن الصنــدوق واســتثماراته والتــي يُه َّمهــم أخــذ العلــم بهــا التِّخــاذ القــرار
المناســب بخصــوص المشــاركة فــي الصنــدوق منــذ األســاس أو اســتمرارهم باالســتثمار بــه أو
الخــروج منــه (الفــرع األول) .ويُعـ ِّول المشـرِّع فــي تفعيــل هــذه الحمايــة علــى عــدد مــن الجهــات
الرقابيــة القانونيــة التــي تختــص بمراقبــة عمليــة تأســيس الصنــدوق وســير أعمالــه (الفــرع الثاني).
الفرع األول :االلتزام باإلعالم
مــن أجــل تأميــن حمايــة اســتثمارية فاعلــة للمســتثمرين ،تُلقــي التشــريعات الفرنســية التزامـا ً خاصا ً
بالمشــورة علــى عاتــق مديــر اســتثمار الصنــدوق العقــاري والــذي يدخــل فــي نطــاق التزامــه العــام
باإلعــام((( .وتشــترط هــذه التشــريعات علــى مديــر االســتثمار إصــدار نشــرة اكتتــاب واضحــة
ومفصَّلــة عــن الصنــدوق وتأسيســه والقائميــن عليــه وطبيعتــه وآليــة عملــه باللغــة الفرنســية(((.
كمــا يلتــزم بإنشــاء وثيقــة إضافيــة تفصيليــة خاصــة بالمســتثمرين تشــتمل علــى كافــة المعلومــات
(1) I. Riassetto, OPCI Islamiques, préc., p. 68
((( عبد الرحمن قرمان ،مرجع سابق ،ص 95 :وما بعدها.
(((يدخل في مفهوم االلتزام باالعالم الذي يقع على عاتق مدير االستثمار التزاما ً هاما ً يتمثَّل في تقديمه للمشورة
للمستثمرين .أنظر في مفهوم ونطاق هذا االلتزام والمسؤولية الناجمة عن عدم الوفاء به
R. Hattab, De l’obligation de conseil des prestataires de services d’investissement, Presses
Universitaires de Strasbourg, Strasbourg, préface de M. Storck, 2006; I. RIASSETTO,
Devoir de conseil à l’égard d’une société, investisseur non averti, Revue de Droit bancaire
et financier n°5, Septembre 2012, comm. 168.
(4) P. Mattil et F. Möslein, La langue du prospectus d’émission et la protection des investisseurs - Perspectives comparées des droits européen et allemande, Revue de Droit
bancaire et financier, N° 4, Juillet 2007, étude 12.
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األساســية عــن الصنــدوق وعــن كامــل أنشــطته االســتثمارية العقاريــة منهــا والمنقولــة((( ،ويجــب
علــى مديــر االســتثمار تزويــد المســتثمرين بالتقاريــر الماليــة الفصليــة والســنوية للصنــدوق بمــا
يُســاعدهم علــى اتخــاذ قرارهــم االســتثماري(((.
وتعنــى الوثائــق التعريفيــة والبيانــات الخاصــة بالصناديــق العقاريــة اإلســامية بوجــ ٍه خــاص
بتوضيــح البُعــد الدينــي لهــذه الصناديــق لمــا لــه مــن أثــر مباشــر فــي تحديــد توجُّ هاتهــا االســتثمارية
وطبيعــة األصــول الجائــز لهــا امتالكهــا .ويقــع بالتالــي علــى عاتــق مديــر االســتثمار إعــام
المســتثمرين بكافــة التفاصيــل الخاصــة بهيئــة الرقابــة الشــرعية فــي الصنــدوق وبحــدود
صالحياتهــا ،والتأ ُّكــد مــن قانونيــة الوثائــق المق َّدمــة للمســتثمرين ومــن ص َّحــة ودقَّــة المعلومــات
التــي تحتويهــا .ويجــب عليــه كذلــك مراجعــة وتدقيــق أيــة معلومــات ترويجيــة موجَّهة للمســتثمرين
فــي الصنــدوق والتحقُّــق مــن توافقهــا مــع وثائقــه التعريفيــة ونشــرة إصــداره((( .كمــا يلتــزم بالتأ ُّكــد
مــن خلــو هــذه الوثائــق مــن أيــة بيانــات عنصريــة أو تمييزيــة ضــد فئــة معينــة مــن المســتثمرين(((.
وتتولَّــى ســلطة األســواق الماليــة مراقبــة ص َّحــة ودقَّــة المعلومــات المق َّدمــة للمســتثمرين وتقريــر
مــدى اتفاقهــا مــع نصــوص القانــون ونشــرة إصــدار الصنــدوق(((.
ويترتــب علــى اثبــات عــدم دقَّــة المعلومــات المق َّدمــة أو وجــود معلومــات مضلِّلــة إلى فرض ســلطة
األســواق الماليــة علــى مديــر االســتثمار عقوبــات تأديبيــة وماليــة ،ناهيــك عــن حــق المســتثمر
المضلَّــل فــي إقامــة دعــوى تعويــض ضــد مديــر االســتثمار للمطالبــة بتعويضــه عــن الضــرر
الــذي لحــق بــه جــرَّاء تضليلــه خاصــةً إذا وقــع هــذا التضليــل علــى معتقداتــه الدينيــة((( .أ َّمــا
العقوبــات الجزائيــة فتجــد مجــاالً إليقاعهــا بأعمــال نــص المــادة ( ).L. 121-1 et sمــن قانــون

(1) AMF, Position- Recommandation n°2011-05, Guide des documents réglementaires
des OPCVM et OPCI, Document créé le 18 février 2011, modifié en 23 décembre
2011 et 7 décembre 2012.
(2) I. Riassetto, OPCI Islamiques, préc., p. 67.
((( وذلك كما نصَّت عليه المادة ( )L. 533-12, Iمن القانون النقدي والمالي.
(((وهذا ما نصت عليه المواد ( (L. 533-12من القانون النقدي والمالي و ( )314-10من التعليمات العامة لسلطة
األسواق المالية .ومن أمثلة هذا التمييز استبعاد مدير االستثمار في نشرة إصدار الصندوق لفئة من المستثمرين من
االستثمار به بسبب معتقداتهم الدينية غير اإلسالمية.
(((تم سن هذه القاعدة بموجب قرار سلطة األسواق المالية الصادر بتاريخ  2/7/2008بخصوص الصكوك اإلسالمية
وال يُوجد ما يمنع من تطبيقه على الصناديق العقارية اإلسالمية ،أنظر في ذل ك �I. Riassetto, OPCI Islam
iques, préc., p. 67
(6) Ibid.
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صناديق االستثامر الجامعي العقاري اإلسالمي (قراءة يف موقف ِّ
املرشع الفرنيس) ( ) 235-198
االســتهالك الفرنســي((( والتــي تُعاقــب جزائي ـا ً علــى أيــة ممارســات تجاريــة غيــر مشــروعة(((.
وفــي حالــة كــون ســبب تضليــل المســتثمر راجعــا إلــى فتــوى خاطئــة مــن هيئــة الرقابــة الشــرعية
ال إلــى عيــب فــي تنفيــذ مديــر االســتثمار اللتزامــه باإلعــام ،فمــن حــق مديــر االســتثمار مالحقــة
الهيئــة قضائي ـا ً ومطالبتهــا بالتعويــض عــن الضــرر المعنــوي الــذي اصــاب معتقــدات المســتثمر
الدينيــة((( .وال يحــق لمديــر االســتثمار فــي حــال وجــود تضليــل اســتثماري دينــي للمســتثمرين
اشــتراط اعفائــه مــن مســؤوليته أو تحديدهــا ال فــي نشــرة اإلصــدار وال فــي اتفاقيــة االســتثمار
المبرمــة مــع المســتثمر وال فــي أي وثيقــة أُخــرى ،ويأخــذ أي شــرط مــن هــذا القبيــل صفــة الشــرط
التع ُّســفي الباطــل بمفهــوم المــادة ( )R. 132-1, 6مــن قانــون االســتهالك الفرنســي(((.
أ َّمــا مــن حيــث أثــر هــذه المعلومــات المضلِّلــة علــى اتفاقيــة االســتثمار ذاتهــا ،فيحــق للمســتثمر
المضلَّــل ،ووفقـا ً للقواعــد العامــة فســخ اتفاقيتــه مــع الصنــدوق ،واســترداد كامــل مــا دفعــه وذلــك
تطبيق ـا ً لنظريَّــة عيــوب اإلرادة واســتناداً للخطــأ فــي صفــة جوهريــة فــي العقــد وللتغريــر الــذي
لحق بــه(((.
الفرع الثاني :دور جهات الرقابة القانونية في تفعيل الحماية
إن ســلطة األســواق الماليــة هــي ســلطة إداريــة مســتقلة مختصــة قانون ـا ً بتنظيــم الســوق المالــي
فــي فرنســا واإلشــراف عليــه ،وهــي التــي تتولــى بهــذه الصفــة تنظيــم عمــل كافــة الصناديــق
االســتثمارية المســاهمة ومنهــا صناديــق االســتثمار الجماعــي العقــاري اإلســامي((( .وبالتالــي
فــإن الرقابــة علــى محتــوى نشــرات اإلصــدار ومــدى انســجامها وانســجام الوثائــق التعريفيــة
والمعلومــات الدعائيــة للصنــدوق مــع النصــوص التشــريعية والتنظيميــة يدخــل فــي صميــم
وظائفهــا القانونيــة(((.
(1) L
 oi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consummation, JORF n°0065 du 18 mars
2014, p. 5400, www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0000287380
36&categorieLien=id.
(2) I. Riassetto, OPCVM ISR - Information des investisseurs, Revue de Droit bancaire et
financier, N° 5, Septembre 2010, comm. 196, p. 3 et 4.
(3) I. Riassetto, OPCI Islamiques, préc., p. 68.
(4) I. Riassetto, Les Fonds Islamiques, préc., p. 7.
(5) I. Riassetto, OPCI Islamiques, préc., p. 68.
(6) Cacies Investor Services, préc., p. 60.
(7) É. Forget, Les Fonds d’Investissement Islamiques en Droit Français, Première partie :
le régime juridique des fonds d’investissement islamiques, préc., p. 72.
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وتلتــزم شــركة إدارة اســتثمار صنــدوق االســتثمار العقــاري بالتقــدم بطلــب الحصــول علــى
ترخيــص لمزاولــة أعمالهــا لســلطة األســواق الماليــة .ويجــب أن يتضمــن طلــب الترخيــص المقــدم
علــى تفاصيــل االســتراتيجية االســتثمارية المتبنــاة مــن قِبلهــا ،وكذلــك علــى وســائل الرقابــة
المعتمــدة لضمــان حســن ســير إدارة وعمــل الصنــدوق((( .وفــي ســبيل ذلــك ،تعمل ســلطة األســواق
الماليــة علــى التأكــد مــن أن مديــر االســتثمار يمتلــك الضمانــات الكافيــة الخاصــة بهيكلــه التنظيمــي
وبفاعليــة وســائله الرقابيــة ،إضاف ـةً إلــى الضمانــات المتعلقــة بســمعة وخبــرة القائميــن عليــه(((.
واســتناداً إلــى صالحيــات الرقابــة والتحقيــق والتأديــب المناطــة بهــا قانونـاً ،تملــك ســلطة األســواق
الماليــة ســحب ترخيــص كل صنــدوق اســتثمار عقــاري أو شــركة إدارة اســتثمار يُخــل أو تُخــل
بالتزاماتهــا القانونيــة .وفــي الواقــع العملــي ،تُمــارس ســلطة األســواق الماليــة مهمــة الرقابــة
والتحقيــق مــن خــال فحــص الوثائــق المقدمــة مــن لــدن إدارة الصنــدوق(((.
وفــي مجــال التحقُّــق مــن مــدى مطابقــة المعلومــات الموجهــة للمســتثمرين مــع أحــكام الشــريعة
اإلســامية ،يقتصــر دور ســلطة األســواق الماليــة علــى التحقــق فقــط مــن أن المعلومــات الدعائيــة
للصنــدوق تحتــوي علــى معلومــات متجانســة مــع سياســته االســتثمارية ونشــرة إصــداره ونشــراته
التعريفيــة ،وذلــك لحرصهــا بــأن تكــون المعلومــات التــي يُــز َّود بهــا المســتثمرين صحيحــة ودقيقــة
وغيــر مضلِّلــة((( .وفــي حــال اختــار مديــر االســتثمار اإلدارة التــي تعتمــد علــى مؤشــرات قيــاس
األداء اإلســامي ،ينبغــي فــي هــذه الحالــة احتــواء الوثائــق الترويجيــة علــى درجــة انحــراف
الصنــدوق عــن مؤشــر األداء أو درجــة االنحــراف الهــدف فــي حــال كانــت مــدة نشــأة الصنــدوق
قصيــرة وال تســمح بإدراجــه فــي مؤشــر القيــاس(((.
وعليــه ،فــإن الرقابــة علــى مــدى االلتــزام الشــرعي لصنــدوق االســتثمار العقــاري اإلســامي
بأحــكام الشــريعة اإلســامية يدخــل فــي مهــام هيئــات الرقابــة الشــرعية وال تختــص بــه مطلق ـا ً
ســلطة األســواق الماليــة((( .فبوصفهــا إدارة عامــة مــن إدارات الدولــة المحكومــة قانون ـا ً بمبــادئ
العلمانيــة يُمتنــع عليهــا التدخــل والتحقُّــق مــن مــدى امتثــال الصنــدوق فــي انتقائــه ألصولــه
(1) Cacies Investor Services, préc., p. 60.
(((تنص المادة ل  214-9من القانون النقدي والمالي الفرنسي على أنه «ينبغي على هيئات التوظيف الجماعي للقيم
المنقولة ...تقديم الضمانات الكافية حول هيكلهم التنظيمي ،والوسائل التقنية والمالية التي يمتلكونها ،وحول نزاهة
وخبرة مدرائهم».
(3) Cacies Investor Services, préc., p. 60.
(4) É. Forget, Les Fonds d’Investissement Islamiques en Droit Français, Première partie :
le régime juridique des fonds d’investissement islamiques, préc., p. 72.
(5) Ibid.
(6) Ibid.
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ومزاولتــه ألنشــطته االســتثمارية وتمويلهــا ألحــكام الشــريعة اإلســامية((( ،فهــي تلتــزم بالحيــاد
التــام و ُجــل مــا تفعلــه هــو مراقبــة ســير عمــل الصناديــق للتأ ُّكــد مــن أن هيئــة الرقابــة الشــرعية لــم
تحــل محــل مديــر االســتثمار فــي تســيير أعمــال الصنــدوق واختيــار أنشــطته كــون دورهــا يبقــى
محصــوراً بالناحيــة الرقابيــة ال التنفيذيــة((( .أ َّمــا المســتثمر المتض ـرِّر مــن عــدم تقيُّــد الصنــدوق
بأحــكام الشــريعة اإلســامية فمــن حقــه اللجــوء للقضــاء للمطالبــة بتعويضــه عــن األضــرار
المعنويــة التــي لحقــت بــه جـرَّاء تضليلــه مــن قِبــل إدارة الصنــدوق فــي معتقداتــه الدينيــة تأسيسـا ً
علــى القواعــد العامــة فــي المســؤولية.
رقابــي آخــر ،يملــك أميــن االســتثمار ســلطة مراقبــة أعمــال وقــرارات مديــر
علــى صعيــ ٍد
ٍّ
(((
االســتثمار واالطــاع علــى أيــة معلومــات خاصــة باســتثمارات الصنــدوق  .وعــادةً مــا يبنــي
أميــن االســتثمار آليــة رقابــة داخليــة تُــوازن مــا بيــن آدائــه لواجبــه الرقابــي وعــدم إعاقتــه لمديــر
االســتثمار عــن أداء عملــه .ويحــق ألميــن االســتثمار مراجعــة وتدقيــق كشــوفات الجــرد الفصليــة
والســنوية للصنــدوق ،ومــن حقِّــه كذلــك التأ َّكــد بصفــة دائمــة ومســتمرة مــن مراعــاة مديــر
االســتثمار لقواعــد تكويــن رأس المــال مــن عقــارات ومنقــوالت وأمــوال نقديــة والتحقَّــق مــن
ـكل دوري ووفقـا ً لمتطلَّبــات القانــون((( .وفــي حالــة
إجــراء عمليــة تقييــم موجــودات الصنــدوق بشـ ٍ
اكتشــاف أميــن االســتثمار مخالفــة مديــر االســتثمار ألحــكام القانــون أو انتهاكــه ألنظمــة الصنــدوق
أو لنشــرة إصــداره ووثائقــه التعريفيــة ،فيجــب عليــه فــوراً إعــام إدارة الصنــدوق فــي الشــركات
المســاهمة أو مجلــس الرقابــة فــي الوحــدات التنظيميــة بهــذه المخالفــة للعمــل علــى تصويبهــا(((.
المســتثمرون أنفســهم أيضــا ً يملكــون فــرض رقابتهــم علــى عمــل مديــر االســتثمار ،ويختلــف
أُســلوب ممارســة هــذه الرقابــة باختــاف الشــكل القانونــي للصنــدوق؛ ففــي حالــة اتَّخــاذ الصنــدوق
شــكل الشــركة المســاهمة ،والتــي تتَّخــذ فيهــا إدارتهــا صفــة مديــر االســتثمار يســتطيع المســتثمرون
فــرض رقابتهــم بصفتهــم مســاهمين مــن خــال اجتماعــات الجمعيــة العامــة لشــركة الصنــدوق،
والتــي يجــب أن تنعقــد مــرة واحــدة علــى األقــل فــي كل عــام((( ،أ َّمــا إذا اتَّخــذ الصنــدوق الشــكل
(1) I. Riassetto, Le « faith-based », un concept en droit bancaire et des marchés financiers,
in E. Le Dolley (dir.), Les concepts émergents en droit des affaires, Paris, LDGJ, 2010,
nº 38.
(2) I. Riassetto, OPCI Islamiques, préc., p. 63.
(3) V. Rioghit, les dépositaires aux prises avec les OPCI, préc p. 37.
(4) I. Riassetto, Transposition de la directive AIFM: dépositaires de fonds d’investissement
alternatifs (FIA), préc., p. 4 et seq.
(5) Cacies Investor Services, préc., p. 62.
(6) Ibid., p. 59.
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القانونــي للوحــدة االســتثمارية داخــل الشــركة المنشــئة لــه ،فإنــه ســيفتقد الشــخصية المعنويــة ولــن
تُعقــد لــه بالتالــي اجتماعــات جمعيــة عامــة مســتقلة ،وتكــون الطريقــة الوحيــدة لفــرض المســتثمرين
رقابتهــم بصفتهــم أصحــاب حصــص اســتثمارية هــي تعييــن مجلــس رقابــة مــن بينهــم يتكـ َّون مــن
ســبعة أعضــاء علــى األقــل ليُمــارس مهمتــه الرقابيــة علــى عمــل المديــر بحرِّيــة تامــة واســتقاللية
كاملــة((( .ولهــذا المجلــس الحــق فــي أن يطلــب مــن مديــر االســتثمار تزويــده بأيــة معلومــات
وبيانــات وعمليــات تخــص الصنــدوق يرغــب فــي االطــاع عليهــا ،وذلــك فــي حــدود عــدم ُّ
تدخلــه
فــي إدارة اســتثمارات الصنــدوق ،والتــي يبقــى المســؤول األول واألخيــر عنهــا وعــن تبعتهــا مديــر
االســتثمار .ويجــب علــى هــذا المجلــس االجتمــاع لمرتيــن علــى األقــل فــي الســنة إلطــاع بقيــة
المســتثمرين علــى تفاصيــل ونتائــج عمليتــه الرقابيــة(((.
كمــا يتمتــع مدقــق حســابات الصنــدوق بصالحيــة رقابيــة علــى أعمــال مديــر االســتثمار بمــا
يُحقِّــق مصلحــة المســتثمرين فيــه .وتتمحــور مهمــة مدقــق الحســابات فــي تدقيــق الوثائــق الماليــة
لصنــدوق االســتثمار العقــاري اإلســامي والمصادقــة علــى حســاباته الفصليــة والســنوية فــي حــال
قانونيتهــا وتقديــم تقريــره للجمعيــة العموميــة لصنــدوق االســتثمار العقــاري أو للجمعيــة العموميــة
للشــركة المنشــئة للصنــدوق بمــا يتفــق مــع متطلَّبــات المهنــة المحاســبية والتدقيقيــة(((.

الخاتمة
بعــد أن فرغنــا مــن العــرض المف َّ
صــل لموضــوع دراســتنا هــذه ،يجــدر بنــا إيجــاز النتائــج التــي
ُ
ـكل إيجابــي فــي
توصَّلــت إليهــا الدراســة وتقديــم بعــض التوصيــات التــي يُمكــن لهــا أن تســاهم بشـ ٍ
نمــو وتط ـ َّور صناديــق االســتثمار الجماعــي العقــاري اإلســامي فــي فرنســا:
أوالً :نتائج الدراسة
وتتمثل أهم النتائج التي خلُصت إليها الدراسة في اآلتي:
1 .1شــ َّكل إنشــاء الصنــدوق االســتثماري الجماعــي العقــاري اإلســامي (Paris Pearls
 )Propertiesفــي فرنســا نقلــة نوعيــة فــي تقبُّــل هــذه الدولــة ذات النظــام العلمانــي لتطبيــق
أحــكام الشــريعة اإلســامية فــي قطــاع اقتصــادي لــه أهميتــه ودوره فــي تنميــة اقتصادهــا
الوطنــي .ولــم يكــن مــن الممكــن تأطيــر إنشــاء هــذا الصنــدوق مــن الناحيــة القانونيــة
َّإل باللجــوء للقواعــد العامــة فــي تكويــن صناديــق االســتثمار البديــل والتــي تتفــرع منهــا
(1) R. Mortier, préc., p. 4-5.
((( لمزيد من التفاصيل حول الدور الرقابي لمجلس الرقابة ،راجع .Cacies Investor Services, préc., p. 59
(3) I. Riassetto, OPCI Islamiques, préc., p. 60.
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الصناديــق العقاريــة ،حيــث لــم يُســن إلــى اآلن فــي فرنســا أيــة قواعــد قانونيــة خاصــة
بالصناديــق العقاريــة اإلســامية.
2 .2حصــرت التشــريعات الفرنســية الغــرض الرئيــس لهــذه الصناديــق فــي تملُّــك العقــارات
بغــرض تأجيرهــا ،وأضافــت إليهــا هدف ـا ً ثانوي ـا ً تمحــور فــي الســماح لهــا باســتثمار نســبة
معينــة مــن رأســمالها فــي األوراق الماليــة ،وذلــك دون اإلخــال بالتزامهــا القانونــي بتوفيــر
نســبة مــن الســيولة النقديــة مــن رأســمالها لغايــات اســتخدامها فــي دفــع قيمــة الحصــص فــي
حــال طلــب أي مــن المســتثمرين فــي الصنــدوق رد حصتــه.
 3 .3قــد تتَّخــذ الصناديــق العقاريــة اإلســامية أحــد شــكلين قانونييــن يختلفــان عــن بعضهمــا مــن
حيــث آليــة التكويــن واألثــر المترتــب علــى كل منهمــا؛ فقــد تتَّخــذ شــكل وحــدة تنظيميــة
داخــل الجهــة المنشــئة لهــا فتفتقــر فــي هــذه الحالــة للشــخصية المعنويــة المســتقلة ،وقــد تأخــذ
الشــكل القانونــي لشــركة اســتثمار عقــاري جماعــي ذات رأســمال متغيِّــر لهــا كيانهــا الخــاص
وشــخصيتها المعنويــة المســتقلة.
4 .4تتحــدد طبيعــة عالقــة المســتثمرين بــإدارة الصنــدوق العقــاري وفقـا ً إلرادة الطرفيــن العقديــة،
س لعالقتهمــا ،وقــد تتجــه إرادتهمــا إلــى تأسيســها
فقــد يتفقــا علــى اعتمــاد المضاربــة كأســا ٍ
ـر معلــوم.
علــى الوكالــة باالســتثمار بأجـ ٍ
5 .5يتطلَّــب مزاولــة الصناديــق العقاريــة ألعمــال االســتثمار فــي فرنســا وبالنتيجــة فــي كامــل
دول االتحــاد األُوروبــي حصولهــا علــى الترخيــص الــازم للقيــام بذلــك مــن ســلطة األســواق
الماليَّــة الفرنســية ،والتــي تعمــل قبــل إصــدار الترخيــص علــى التأكــد مــن توافــر كافــة
الشــروط القانونيــة لتكويــن الصنــدوق والتحقُّــق مــن امتثالــه فــي نشــرة إصــداره ونظامــه
األساســي ووثائقــه التعريفيــة لقواعــد تكويــن رأس المــال.
6 .6تفعيـاً لحمايــة المســتثمرين ،تلتــزم الصناديــق العقاريــة بإعالمهــم بكافة المعلومات األساســية
والجوهريــة عــن الصنــدوق ،وعلــى وجــه الخصــوص صبغتهــا اإلســامية ،كمــا تلتــزم
تفعيــاً لهــذه الحمايــة وامتثــاالً لطبيعتهــا اإلســامية المعلنــة انتقــاء األنشــطة االســتثمارية
التــي تتوافــق مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية واالبتعــاد عــن كل مــا هــو غيــر مبــاح شــرعاً.
وفــي ســبيل ذلــك ،يجــب أن تمــر األدوات الماليــة التــي تتعامــل بهــا هــذه الصناديــق عبــر
نظــام تنقيــة شــرعية (فلتــرة) تختلــف حدتــه تبعـا ً للمذهــب الدينــي المتبــع والجتهــادات هيئــات
الرقابــة الشــرعية وللمؤشــرات االســتثمارية اإلســامية المعتمــدة فــي الصنــدوق .وأي تقصير
أو إخــال فــي تأديــة مديــر االســتثمار اللتزاماتــه هــذه يترتــب عليــه جــزاءات تأديبيــة وماليَّــة
ومدنيَّــة وجنائيــة.
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7 .7يتمتَّــع كل طــرف مــن األطــراف القائمــة علــى إدارة الصنــدوق وحفــظ اســتثماراته وتقييــم
أصولــه وتدقيــق حســاباته ورقابتــه الشــرعية باســتقاللية تامــة عــن بعضهــم البعــض وعــن
إدارة االســتثمار فيــه أيَّ ـا ً كان شــكله القانونــي.
8 .8تعــ ُّد هيئــات الرقابــة الشــرعية الجهــة الوحيــدة المخولــة فــي مراقبــة االمتثــال الشــرعي
للصناديــق العقاريــة فــي فرنســا ،حيــث ال تُمــارس ســلطة األســواق الماليــة الفرنســية أي دور
رقابــي بهــذا الخصــوص ،ســواء تعلَّــق األمــر بممارســة رقابــة ســابقة علــى عمليــة اختيــار
األصــول الماليــة المكونــة للصنــدوق ،أو ممارســة رقابــة الحقــة عليهــا .ويجــد ذلــك تبريــره
لديهــم فــي مبــدأ فصــل الدولــة عــن الديــن الــذي تقــوم عليــه الدولــة الفرنســية باعتبارهــا دولــة
علمانيــة ال تُعنــى التشــريعات الصــادرة فيهــا بتنظيــم المســائل ذات الطابــع الدينــي.
9 .9أفــرز التنظيــم الرقابــي الذاتــي الــذي خضعــت لــه هيئــات الرقابــة الشــرعية فــي فرنســا
نوعيــن مــن هيئــات الرقابــة الشــرعية :هيئــة رقابــة داخليــة وأخــرى خارجيــة ،و ِكلَيْهمــا ال
ُّ
بالتدخــل فــي عمليــة انتقــاء مديــر االســتثمار لألصــول
يملــكان وفقـا ً للقانــون الفرنســي الحــق
الماليــة للصنــدوق وإدارة االســتثمار فيــه.
1010باإلضافــة إلــى الرقابــة الشــرعية علــى أعمــال الصنــدوق ،يتولَّــى رقابــة أعمــال وقــرارات
مديــر االســتثمار العديــد مــن الجهــات الرقابيــة القانونيــة ،والتــي تُــؤدِّي كل منهــا دوراً مسـ َّ
ـتقلً
عــن اآلخــر ،وتتمثَّــل هــذه الجهــات فــي ســلطة األســواق الماليَّــة وأميــن االســتثمار والجمعيــة
العموميــة لشــركة الصنــدوق ومجالســها الرقابيــة ومدقــق حســاباتها.
ثانياً :التوصيات
وتتمثل التوصيات المبنية على واقع ونتائج هذه الدراسة في اآلتي:
1 .1ضــرورة ســن قواعــد قانونيــة خاصــة تُراعــي خصوصيــة تكويــن رأســمال صناديــق
االســتثمار الجماعــي العقــاري اإلســامي وآليــة إدارتهــا ،وعمليــة انتقائهــا ألصولهــا وإدارة
أنشــطتها االســتثمارية ،وعــدم حصــر األغــراض الرئيســة لهــذه الصناديــق فــي تملُّــك
العقــارات بغــرض تأجيرهــا ،وإنمــا الســماح لهــا كذلــك لزيــادة عائداتهــا االســتثمارية وتنميــة
أموالهــا بتملُّــك العقــارات وبيعهــا وفقــا ً لخطــط ودراســات دقيقــة وتمويــل إســامي صحيــح.
2 .2تفعيــل دور ســلطة األوراق الماليــة الفرنســية فــي مراقبــة التــزام مديــر اســتثمار الصنــدوق
بضوابــط االســتثمار اإلســامي ســواء فــي عمليــة انتقائــه ألصــول الصنــدوق أو إدارتــه لهــا.
ُّ
وتدخلهــا هــذا لــن يتعــارض بالتأكيــد مــع مبــدأ علمانيــة الدولــة اللتصاقــه بح ِّريــات األفــراد
الخاصــة وعــدم تناولــه ألي مصلحــة عامــة مــن مصالــح الدولــة.
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3 .3تفعيـاً لحمايــة المســتثمرين الراغبيــن فــي اســتثمار أموالهــم بالوســائل التــي تتفــق واعتقاداتهم
الدينيــة اإلســامية ،نــرى أنــه مــن الضــروري عــدم اقتصــار دور هيئــات الرقابــة الشــرعية
علــى إعطــاء آراء استشــارية وفتــاوى غيــر ملزمــة لمديــر االســتثمار ،وإنمــا المبــادرة إلــى
ُّ
بالتدخــل بصفــة الزاميــة فــي عمليــة اســتبعاد األصــول
ســن قواعــد قانونيــة تمنحهــا الحــق
االســتثمارية واألدوات الماليَّــة غيــر الشــرعية .وســن مثــل هــذه التشــريعات لــن يتعــارض
كذلــك مــع مبــادئ العلمانيــة لعــدم تعلُّقــه كمــا أســلفنا بــأي مصلحــة عامــة للدولــة.
4 .4حيــث إن هيئــات الرقابــة الشــرعية غيــر خاضعــة فــي أعمالهــا ألي نــوع مــن أنــواع الرقابــة
فــي فرنســا ،فإننــا نقتــرح لضمــان حُســن ســير عملهــا وفقــا ً ألحــكام الشــريعة اإلســامية
وتالفــي األخطــاء قــدر اإلمــكان إنشــاء مؤشــر قيــاس اســتثماري إســامي فــي فرنســا انطالقــا
مــن المؤشــرات المرجعيــة فــي الــدُول اإلســامية ،وذلــك بهــدف مســاعدة هــذه الهيئــات
ومديــري االســتثمار فــي عمليــة اســتبعاد األصــول االســتثمارية ،واألدوات الماليــة غيــر
المباحــة شــرعا ً مــن دائــرة اســتثمارات الصنــدوق .ولغايــات فــرض الرقابــة الالحقــة علــى
أعمــال هــذه الهيئــات ،فإننــا نقتــرح إنشــاء هيئــة غيــر حكوميــة تضــم متخصصيــن فــي علــوم
الشــريعة ومختصيــن فــي القطاعيــن المالــي والمصرفــي ،وتكــون مســتقلة عــن المؤسســات
الماليــة اإلســامية وعــن ســلطة األســواق الماليــة الفرنســية ،بحيــث تختــص هــذه الهيئــة
بإعــداد تقاريــر دوريــة عــن هيئــات الرقابــة الشــرعية فــي المؤسســات الماليــة اإلســامية
العاملــة فــي فرنســا ،وتقــوم بتقييــم أعمالهــا وفقــا ً للمؤشــر اإلســامي المعتمــد وللمعاييــر
الصــادرة عــن مجلــس الخدمــات الماليــة اإلســامية وعــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة
للمؤسســات الماليــة اإلســامية.
5 .5تغييــر آليــة تعييــن مدقــق حســابات الصنــدوق ونقــل صالحيــة تعيينــه مــن مديــر االســتثمار أو
إدارة شــركة الصنــدوق إلــى مجلــس رقابــة الصنــدوق أو للمســتثمرين مباشــرةً فــي اجتمــاع
الجمعيــة العموميــة ،وذلــك تفاديَّــا ً لتعريضــه ألي تأثيــر مباشــر أو غيــر مباشــر مــن قِبــل
دور ومحــوريٍّ فــي اطــاع
مديــر االســتثمار أو إدارة شــركة الصنــدوق لمــا للمدقــق مــن ٍ
ـكل دوري علــى واقــع اســتثمارات الصنــدوق ووضعــه المالــي والمخالفــات
المســتثمرين بشـ ٍ
المرتكبــة.
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Abstract
Islamic Real Estate Collective Investment Funds are a kind of investment tools
that enable investors to pool their moneys to be managed by professionals who
have sufficient experience to achieve higher returns than they could achieve
individually. The main investment activity of these funds are characterized
by the ownership of real estate either by construction or purchase for leasing
in accordance with the Islamic investment principles related to the selection of
assets and their management.
The French experience in these funds began for the first time on 23 March, 2012
on the occasion of the creation of the Islamic Real Estate Fund (Paris Pearls
Properties) in partnership between a Kuwaiti bank and the French investment
company (AM). The creation of this Fund raised many questions regarding the
ability of the current French legislations to keep up with the legal dimensions of
this new investment tool and the possibility to carry out any special amendments
in this regard. In order to investigate the French legislative position and to stand
on the details of its provisions, I have divided this study into two sections:
the creation of these Funds and the mechanism by which they carry out their
businesses.
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