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هتدف هذه الدراسة إىل إماطة اللثام عن الدور اجلديد الذي أصبحت تتبوأه املالية اإلسالمية
وأدوات هندستها املتزنة بورع الرشع احلنيف  ،وتوجيهية املقاصد  ،وصدقية املعامالت  ،بل وحتى
تفاعل املتعاملني يف سياق سعيهم الدائم والدؤوب حلسن االستخالف ومرشوعية الكسب...وتعد
الصكوك اإلسالمية ديدن هذه اهلندسة وواجهتها األساس يف املعامالت املالية خاصة.
لذلك فإن من بني األهداف الرئيسة هلذه الورقة البحثية ما ييل:
 بيان عدم نجاعة التشبث باألساليب التمويلية الربوية التقليدية  ،التي مثلت دائام قنابل موقوتةكثريا ما انفجرت وأججت – بالتايل  -رشارة األزمات املالية العاملية املتعاقبة  ،بل وزجت بالبرشية يف
دائرة من املجازفات واملراهنات اخلارسة التي تثقل كاهل الناس وحتد من قدراهتم الرشائية وتقتل
طموح الشعوب واألمم يف التنمية والتقدم.
 لفت النظر إىل أمهية األخذ بصيغ وأساليب التمويل اإلسالمي التي حتكمها معايري وضوابط الرشعاحلنيف ،بام يكفل حتقيق فلسفة التمويل اإلسالمي الذي تقدمه املصارف اإلسالمية كنموذجٍ بديل
للتمويل الربوي الذي تعمل به املصارف التقليدية الربوية ،ذلك التمويل الذي يقوم عىل مبدأ
املشاركة يف الغنم والغرم ،استنا ًدا إىل أن األموال املتاحة يف هذه املصارف جيب أن تكون أمواالً منتجة
إنتاجا حقيق ًيا وليس افرتاضيا ومهيا وان العائد جيب أن يكون حقيق ًيا نا ًجتا عن تالحم رأس املال
ً
والعمل بعقلية اإلبداع التسيريي.
 التعرف عىل الصكوك اإلسالمية ،باعتبارها آلية أو أسلوب متويل إسالمي ،يف سياق إحاللالبدائل الرشعية ألدوات التمويل الربوية التقليدية ،وكذا بصفتها ملجأ يشد أنظار العامل بأرسة إليه يف
اآلونة األخرية ،من حيث تعريفها وأنواعها وضوابط إصدارها.
 تبيان الدور اخلطري واملهم الذي يمكن ان تضطلع به الصكوك اإلسالمية يف حتقيق التنميةاالقتصادية واالجتامعية.
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 تقديم اقرتاحات من شأهنا تنمية ودعم الصناعة املالية اإلسالمية عامة ،وتثمني جتربة الصكوك التيال تزال يف حاجة ماسة إىل البحث والتمحيص.

 .1مشكلة الدراسة:
إن اإلشكالية الرئيسية التي تتطلع هذه الورقة البحثية لإلجابة عنها هي :ما دور وفعالية هذه
الصكوك يف تقديم بدائل الصريفة والتمويل لالقتصاديات الناشئة خاصة..؟
حتمل هذه اإلشكالية يف طياهتا األسئلة الفرعية التالية :
 فيام تتمثل الصكوك اإلسالمية وما هي ضوابط إصدارها؟ وما طبيعة الفروق اجلوهرية بينها و بنياألسهم والسندات التقليدية ؟
 ما الدور الذي يمكن أن تضطلع به الصكوك اإلسالمية يف تقديم بدائل االقراض والتمويللتحقيق التنمية ؟

 .2فرضيات الدراسة:
تنبني هذه الدراسة عىل الفرضيات التالية:
 عدم نجاعة األساليب التمويلية الربوية التقليدية ،التي سادت عىل إمتداد أرجاء املعمورة ،منذبدايات تشكل النظام الرأساميل ( عىل أنقاض النظام اإلقطاعي ) إىل يوم الناس هذا.
 عدم قدرة األنظمة الوضعية التي سادت – ومازالت تسود – عىل توليد أو إستنباط آليات ،أوحتى مشتقات جديدة ،من شاهنا أن جترب ما قد تكرس ،أو تضمد وختيط ما قد متزق ،بحكم إهتالك أو
إستنفاذ كل البدائل املمكنة وعصف األزمات ( السيام أزمات النظام الرأساميل اهليكلية املالزمة له
واملتعاقبة عرب تطوره  ،وآخرها األزمة املالية ا لعاملية و أزمة الديون السيادية اللتان اتتا عىل األخرض
واليابس) .
 الدور الفعال الذي يمكن أن تلعبه اهلندسة املالية اإلسالمية بمشتقاهتا املختلفة املتفردة السيامالصكوك املالية بام تتوفر عليه من مصداقية وكفاءة ونجاعة توظيف األموال...

 .3منهجية الدراسة:
تعتمد منهجية البحث عىل الدراسة النظرية الوصفية التحليلية ألدوات اهلندسة املالية
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اإلسالمية،باعتبارها أدوات مستحدثة لتعويض تلك األدوات املستعملة واملتعارف عليها يف
املرصفية الربوية التقليدية  ،إعتام ًدا عىل جتارب األنظمة الوضعية املستقاة من الواقع املعيش  ،وتركيزا
عىل حماكاة بعض التطبيقات القائمة عىل آليات التمويل اإلسالمي املستلهمة من كتب الفقه
واالقتصاد اإلسالمي وجتربة املصارف اإلسالمية الال ربوية ...وألجل ذلك يمكن تبني املنهجني عىل
النحو التايل:
 املنهج الوصفي :حني التطرق إىل اإلطار النظري للصكوك اإلسالمية وأنواعها وضوابطإصدارها.
 املنهج التحلييل :وذلك عند التطرق إىل حتليل وإظهار دور الصكوك اإلسالمية يف التمويل والتنميةاالقتصادية واالجتامعية.
 .4تقسيمات الدراسة:
ولإلجابة عن اإلشكالية املطروحة ،ومتاشيا مع مقتضيات املعاجلة الرصينة واملتأنية
للموضوع املطروق ،فقد تم تقسيم هذه الورقة البحثية ،عىل النحو التايل:
 ماهية الصكوك اإلسالمية وضوابط إصدارها؛ تطور الصكوك يف السوق املالية اإلسالمية ؛ -دور الصكوك اإلسالمية كبديل يف التمويل واإلستثامر.

أوال :ماهية الصكوك اإلسالمية وضوابط إصدارها:
 .1مفهوم الصكوك اإلسالمية:
عرفها جممع الفقه اإلسالمي الدويل بأهنا  ":أداة استثامرية تقوم عىل جتزئة رأس املال إىل
حصص متساوية ،وذلك بإصدار صكوك مالية برأس املال عىل أساس وحدات متساوية القيمة ،
ومسجلة بأسامء أصحاهبا باعتبارهم يملكون حصصا شائعة يف رأس املال وما يتحول إليه بنسبة

ملكية كل منهم فيه" .
1

وعرفت أيضا بأهنا " حتويل جمموعة من األصول املدرة للدخل غري السائلة إىل صكوك
قابلة للتداول مضمونة هبذه األصول ومن ثم بيعها يف األسواق املالية مع مراعاة ضوابط التداول".

2
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وعرفت كذلك بأهنا" :وثائق متساوية القيمة متثل حصصا شائعة يف ملكية أعيان أو منافع
أ و خدمات أو يف ملكية موجودات مرشوع معني أو نشاط استثامري خاص ،وذلك بعد حتصيل قيمة
الصكوك وقفل باب االكتتاب وبدء استخدامها فيام أصدرت من أجله" .
3

لقد أطلقت املعايري الرشعية هليئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية عىل
الصكوك اإلسالمية اسم (صكوك االستثامر) متييزا هلا عن األسهم وسندات القرض  ،وجاء هذا
التفريق كنتيجة منطقية للفرق بني السهم والصك فاألول يمثل حصة شائعة يف رشكة مسامهة ،يتيح
حلامله حق يف إدارة الرشكة  ،باملقابل يمثل الصك حقوقا يف موجودات متنوعة قد تشكل األسهم
بعضها،وقد تكون أعيانا تستثمر بمعرفة مدير الصكوك.كام ختتلف العالقة الرابطة بني حامل الصك
ومدير الصكوك بشكل جوهري عن عالقة حامل السهم بإدارة الرشكة ،حيث أن حامل الصك ال
يملك احلق يف تعيني أو عزل إدارة الصكوك.أما بالنسبة للفرق بني السند والصك حيث يمثل األول
حقا عىل الشيوع يف ملكي ة املوجودات املمثلة أساسا يف ديون نقدية بربا  ،أما املوجودات يف الصكوك
فهي أعيان قد ختتلط بيشء من الديون أو النقود  ،كام أن حاملها ال يضمن له املبلغ املستثمر أو أي
عائد عىل عكس السندات.

4

بناء عىل ما سبق فالصكوك اإلسالمية ال تتعامل بالفائدة املحرمة ،إذ تعترب بديال رشعيا عن
التعامل بالسندات ،وتتميز باخلصائص التالية:
 القابلية للتداول وعدم القابلية للتجزئة. يمثل حصة شائعة يف ملكية حقيقية. اإلصدار يكون عىل أساس عقد رشعي ،ويتفق مع مبادئ الرشيعة اإلسالمية. يتم حصول الربح من قبل حامله بالنسبة املحددة ويتحمل اخلسارة بقدر احلصة التي يمثلهاالصك.

 .2أهمية الصكوك اإلسالمية :
يمكن إبراز األمهية التي تتمتع هبا الصكوك اإلسالمية من خالل النقاط التالية :
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 تساعد عىل النهوض باالقتصاد اإلسالمي نظرياً وعملياً ،أما نظرياً فهي استكامل حللقاتاالقتصاد بجانب رشكات التأمني واملصارف اإلسالمية ،أما عملي ًا فإن وجودها يساعد عىل رفع
احلرج عن املستثمرين الذين يطلبوهنا.
 تلبي احتياجات الدولة يف متويل مشاريع البنية التحتية بدال من االعتامد عىل سندات اخلزينة والدينالعام .
 يثري هبا األسواق املالية اإلسالمية ،ألهنا الطرف املكمل لسأسهم ،واجلناح الثا ي للبورصة التي منخالهلا تتحرك األموال بحرية وسهولة.
 أن الوصول بفكرة الصكوك اإلسالمية إىل مستوى التداول العاملي يوضح مدى سعة وحكمةوتكامل النظام اإلسالمي.
 تعترب من األدوات اهلامة لتنويع مصادر املوارد الذاتية ،وتوفري السيولة الالزمة لسأفراد واملؤسساتواحلكومات.
 -تغطي عددا كبريا من الرشكات التي حتتاج إىل متويل طويل اآلجل.

 .3أنواع الصكوك اإلسالمية:
ومن أهم الصكوك اإلسالمية التي تم إصدارها :
6

أ  -صكوك المضاربة :متثل صكوك املضاربة أوراق مالية قابلة للتداول تعرض عىل أساس قيام
الرشكة املصدرة بإدارة العمل عىل أساس املضاربة ،ويمثل فيها املالك أصحاب رأس املال بينام
املستثمر يمثل عامل املضاربة ،وحيصل مالكوها عىل نسبة شائعة من الربح ،وتتوافر فيها رشوط عقد
املضاربة من ا إلجياب والقبول ،ومعلومية رأس املال و نسبة الربح) .ومن هذه الصكوك :صكوك
املضاربة التجارية واخلاصة باملتاجرة يف السلع وغريها من األمور التجارية ،صكوك املضاربة الزراعية
واخلاصة باألمور الزراعية كرشاء املستلزمات الزراعية وتنفيذ املشاريع الزراعية ،وصكوك املضاربة
الصناعية :واخلاصة باألمور الصناعية كرشاء املوارد اخلام وتصنيعها .وقد اصدر مرصف شامل
البحريني صكوك مضاربة تعادل  063مليون ريال سعودي.
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ب  -صكوك واالستصناع :هي وثائق متساوية القيمة غرض إصدارها تصنيع سلعة معينة ويصبح
املصنوع مملوكا حلامل الصكوك ومثاهلا صكوك الدرة بالبحرين التي تقوم بتمويل االستصالح والبنية
التحتية األساسية إلنشاء أكرب مدينة سكنية ترفيهية.
ج  -صكوك السلم :وهي وثائق متساوية القيمة متثل ملكية شائعة يف رأس مال السلم والغرض منه
متويل رشاء سلع يتم استالمها يف املستقبل وبعد ذلك يتم بيعها والعائد عىل صكوك يتمثل يف الربح
الناتج عن البيع ،وهي غري قابلة للتداول إال بعد أن يتحول رأس املال إىل سلع يعني ذلك بعد استالم
السلعة وقبل بيعها .فهو عقد بيع يعجل فيه الثمن ويؤجل فيه املبيع .فهو بذلك بيع آجل بعاجل،
وهو عكس البيع بثمن مؤجل .
7

د  -صكوك المشاركة :تصدر هذه الصكوك بغرض إنشاء مرشوع أو متويل نشاط عىل أساس
املشاركة ،حيث يتشارك كل من املقرض واملستثمر بحصة معينة ويتحمالن الربح واخلسارة ،ويصبح
حامل الصك رشيكا يف املرشوع وتدار هذه الصكوك عىل أساس الرشكة أو عىل أساس املضاربة
ومن أمثلة ذلك صفقة صكوك طريان اإلمارات بمبلغ  553مليون دوالر أمريكي بغرض إنشاء مبنى
جديد للرشكة.
ه -صكوك المرابحة :وهي صكوك متساوية القيمة تصدر لغرض متويل سلعة مرابحة وتصبح
سلعة املرابحة مملوكة حلامل الصكوك ،ومثال عىل صكوك املرابحة ما قام به بنك أركابيتا من تنظيم
صكوك مدعومة باملرابحة متعددة العمالت (بتكليف كل من مرصف بايرش هيبو ،ومرصف
ستاندرد يب ال يس ،ومرصف ويست ال يب ايه جي  -فرع لندن).
و  -صكوك اإلجارة :وهي صكوك متساوية القيمة تصدر بغرض متويل عملية إجيار أعيان وهي
حصص شائعة ويتم توزيع عائد اإلجارة عىل املالك حسب حصص ملكيتهم وهي صكوك قابلة
للتداول.
ز  -صكوك المزارعة :وهي وثائق متساوية القيمة تصدر بغرض متويل مرشوع زراعي ويصبح
حامليها حصة يف املحصول الناتج.

دور الصكوك اإلسالمية في تقديم بدائل االقراض والتمويل لتحقيق التنمية ..................أحمد طرطار

ح  -صكوك المساقاة :وهي تلك التي يكون الغرض من إصدارها سقي األشجار املثمرة ورعايتها
ويتحصل أصحاهبا عىل حصة من الثامر.
ط  -صكوك المغارسة :وهي وثائق متساوية القيمة تصدر من اجل غرس األرض باألشجار عىل
أساس عقد مغارسة وألصحاهبا حصة يف األرض والغرس.
 - 4ضوابط إصدار الصكوك اإلسالمية:
إن إصدار وتداول األوراق املالية اإلسالمية مرتبط بضوابط رشعية استنبطها العلامء
املختصون من اجل احلفاظ عىل الدين اإلسالمي وحفظ مال املسلمني من الوقوع يف املخالفات
واملعامالت املحرمة  ،ومن ثمة فانه جيب عىل كل مستثمر أن يتوخى هذه الضوابط والتي تتمثل يف :
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أ  -الضابط األول :جيب أن يمثل الصك ملكية حلصة شائعة يف املرشوع وتكون بصفة مستمرة
من بداية إىل هناية املرشوع ومتثل موجودات املرشوع العينية واملعنوية والديون ،وبالتايل فانه يرتتب
عىل ذلك للاملك مجيع احلقوق والترصفات املقررة يف الرشع يف امللك ،كالبيع واهلبة والرهن واإلرث.
ب  -الضابط الثاني :جيب أن يقوم العقد يف الصكوك اإلسالمية عىل أساس رشوط التعاقد التي
حتددها نرشة اإلصدار حيث يعرب االكتتاب عن اإلجياب وموافقة اجلهة املصدرة تعرب عن القبول إال
إذا كان هنالك ترصيح يف نرشة اإلصدار أهنا إجياب ويكون االكتتاب بذلك قبوال  ،كام جيب أن
تتضمن نرشة اإلصدار مجيع البيانات املطلوبة رشعا يف العقد ومنها بيان رأس املال ،توزيع األرباح،
بيان الرشوط اخلاصة باإلصدار وبالطبع ال بد أن تكون هذه الرشوط إسالمية غري ربوية ويراعى فيها
الرشوط التالية كحد أدنى :
 أن ينصص يف النرشة عىل االلتزام بأحكام ومبادئ الرشيعة اإلسالمية ،وعىل وجود هيئة رقابةرشعية تعتمد آلية اإلصدار وتراقب تنفيذه طوال الوقت ،و أن تتضمن النرشة حتديد جمال االستثامر
وحتديد صيغة التمويل اإلسالمي الذي تصدر الصكوك عىل أساسها ،كاإلجارة ،أو املضاربة ،أو
املشاركة ،أو املرابحة ،أو السلم ،أو املزارعة.
 ال جيوز أن تشتمل نرشة اإلصدار أو الصكوك عىل نص بضامن حصة الرشيك يف رأس املال ،أوضامن ربح مقطوع ،أو منسوب إىل رأس املال ،فإن نص عىل ذلك رصاحة أو ضمناً بطل رشط

دور الصكوك اإلسالمية في تقديم بدائل االقراض والتمويل لتحقيق التنمية ..................أحمد طرطار

الضامن و ال جيوز أن تشتمل نرشة اإلصدار ،وال الصك الصادر بناء عليها عىل نص يلزم أحد
الرشكاء ببيع حصته ،ولو كان معلقاً أو مضافاً للمستقبل .وإنام جيوز أن يتضمن الصك وعد ًا بالبيع.
ويف هذه احلالة ال يتم البيع إال بعقد ،وبالقيمة التي يرتضيها اخلرباء ،وبرضا الطرفني.
 ال جيوز أن تتضمن نرشة اإلصدار ،وال الصكوك املصدرة عىل أساسها نصاً يؤدي إىل احتامل قطعالرشكة يف الربح؛ فإن وقع كان الرشط باطالً ،ويصح العقد ،وتوزع األرباح بحسب رؤوس
األموال ،إن مل يكن قد تم االتفاق عىل نسب التوزيع.
ج -الضابط الثالث :بعد انتهاء الفرتة املحددة لالكتتاب فانه جيب أن تكون الصكوك قابلة
للتداول الن ذلك مأذون به من الرشكاء ويراعى الرشوط التالية:
يعترب تداول الصكوك اإلسالمية كمبادلة نقد بنقد ومن ثم فان تطبق عليه أحكام الرصف منتقابض البديلني يف جملس الرصف قبل التفرق ،واخللو عن اخليار والتامثل يف حالة بيع احد النقدين
بجنسه ،هذا إذا كان رأس املال املتجمع بعد االكتتاب وقبل مبارشة العمل يف املرشوع ما يزال نقود.
 جيب تطبيق أحكام الديون يف حالة إذا صار رأس املال ديونا. يمكن تداول الصكوك اإلسالمية وفقا لسعر الرتايض بني الطرفيني يف حالة إذا صار رأس املالموجودات خمتلطة من النقود والديون واألعيان واملنافع عىل أن يكون الغايل أعيانا ومنافع.

ثانيا  :تطور الصكوك في السوق المالية اإلسالمية :
 .1حجم الصكوك المصدرة:
يوضح الشكل رقم  1أن الصكوك اإلسالمية شهدت رواجا منقطع النظري حيث زاد
حجم اإلصدارات املحلية بأكثر من ثالثة أضعاف املقدار  546,5مليار دوالر سنة  433,إىل
 114,71مليار دوالر سنة  ،4336ولقد سجل اإلصدار املحيل أكرب إصدار له سنة  4331بقيمة
 0,4771مليار دوالر أي بنسبة زيادة تعادل  ،%04 :يف حني بلغ حجم اإلصدار العاملي 104,11
مليار دوالر بنسبة نمو تقدر بـ ،%01 :وذلك نظرا لفائض السيولة الذي ظهر لدى املصارف
اإلسالمية كنتيجة منطقية للطفرة النفطية التي عرفتها دول اخلليج خاصة .أما يف سنة  433,فقد
شهدت الصكوك اإلسالمية تراجعا بنسبة  % 5,حيث بلغ حجم اإلصدار املحيل قيمة 164454
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مليار دوالر  ،وبلغ حجم اإلصدار العاملي  441,3مليار دوالر مسجال انخفاضا كبريا بنسبة ، %,5
وذلك راجع إىل انعكاسات األزمة املالية العاملية التي دفعت املستثمرين باالبتعاد عن االستثامر يف
األدوات االستثامرية ذات العائد الثابت بام فيها الصكوك اإلسالمية كرد فعل طبيعي لسأزمة  .لتعرف
بعدها الصكوك اإلسالمية املحلية ارتفاعا سنة  4337لتبلغ قيمتها  114,,5مليار دوالر ،باملقابل
بلغ اإلصدار العاملي  ,41مليار دوالر ،إال أن حجم اإلصدار املحيل تضاعف سنة  4313لتبلغ قيمته
 ,44640مليار دوالر ،يف حني بلغ حجم اإلصدار العاملي  ,465,مليار دوالر  ،وذلك بسبب زيادة
املشاريع والربامج االتفاقية الضخمة التي أطلقتها احلكومات ،باإلضافة إىل التحسن الكبري الذي
عرفته الصناديق السيادية ،وعودة احلركية االقتصادية لدى القطاع اخلاص ،والتوجه العاملي
لالستفادة قدر اإلمكان من امتصاص السيولة باستخدام الصكوك اإلسالمية .
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الشكل رقم  :1حجم اإلصدار من الصكوك اإلسالمية خالل الفترة

2010- 2001

أما خالل سنة  4311فقد بلغت قيمته اإلصدارات نحو  ,5مليار دوالر بزيادة نسبتها
 % 73.4مقارنة بعام  ، 4313مع اتساع شعبية الصكوك واملبادرات احلكومية حيث كانت
اإلصدارات السيادية املحرك الرئييس لسوق الصكوك خالل العام املايض بالغة نحو 57مليار دوالر
يف حني سجلت إصدارات الرشكات 17مليار دوالر .وسجلت سوق الصكوك الثانوية العاملية أعىل
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مستوياهتا عىل اإلطالق بالغة نحو  11,.4مليار دوالر بزيادة قدرها  % 4,عن إصدارات سنة
 4313التي بلغ حجم اإلصدارات خالهلا نحو  1,0.0مليار دوالر وبلغ معدل نمو إصدار
الصكوك السيادية السنوي بلغ  % 75.6خالل  4311ليبلغ نحو  5,.7مليار دوالر يف حني نمت
إصدارات صكوك الرشكات يف العام ذاته بنسبة  % 167.6مقارنة بالعام السابق وصوال إىل 17
مليار دوالر.
وتوقعت تقارير عاملية أن تتجاوز إصدارات الصكوك اإلسالمية خالل  4314حاجز 433
مليار دوالر أمريكي بنسبة نمو ترتاوح بني  45و % 03عن عام  4311نتيجة لعدد من العوامل
االجيابية منها الدور املتزايد لإلصدارات احلكومية التي ستشكل العمود الفقري للسوق قصد إنعاش
القطاع اخلاص ومتويل مشاريع التنمية كذلك فان الصناعة املالية اإلسالمية نمت بمعدل  15و% 43
سنويا خالل العقد املايض لتصل إىل حوايل  1.0تريليون دوالر عام  4311وبرزت صناعة الصكوك
باعتبارها واحدة من املكونات الرئيسية للنظام املايل اإلسالمي .
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 .2ترتيب الدول المصدرة للصكوك:
وجتدر االشارة أن ماليزيا ترتبع عىل املرتبة األوىل لصكوك االسالمية املصدرة خالل سنة
 ، 4313وذلك بنسبة  ، %5,451تليها كل من االمارات والسعودية بنسبة  %16400و  % 141,عىل
التوايل  ،تتبعها السودان بنسبة  % 6464والبحرين بنسبة % 0417واندونيسيا بنسبة ، % 4406أما
باكستان وقطر فقد بلغت النسبة  % 1415و  % 1441عىل التوايل  ،كام شهدت السوق دخول متعاملني
جدد كاململكة املتحدة بنسبة  %341,وأملانيا بنسبة  %3436واليابان بنسبة  %3435وذلك يعترب دليل
مادي لبداية توجه العامل الغريب لالستفادة من امتصاص سيولة العامل االسالمي عن طريق سوق
الصكوك االسالمية نتيجة لثباهتا وصمودها ومتتعها بقلة التقلبات( أنظر الشكل رقم )4
الشكل رقم  :2توزيع الصكوك االسالمية المصدرة على الدول خالل سنة

2010
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ثالثا :دور الصكوك اإلسالمية كبديل في التمويل واإلستثمار :
 .1دور الصكوك اإلسالمية في توفير السيولة:
تعترب السيولة هي املحرك األسايس ألي نشاط اقتصادي وللدوران االقتصادي ،والتمويل4
االقتصادية والعمود الفقري للمشاريع االقتصادية والتنمية4
4
واالستثامر فهو قطب مهم يف احلركات
4
وإن موضوع «السيولة» يف ّ
ظل األزمة املالية احلادة التي مر هبا العامل اعتبارا من سنة ُ 433,يعدّ من
أهم املوضوعات التي أوىل هلا االقتصاد واالقتصاديون العناية القصوى ،حيث أدت هذه األزمة إىل
نضوب السيولة مما أدى إىل إفالس كثري من املصارف الكربى والرشكات.
ويف خضم هذا الواقع الذي فرضته األزمة فقد شهدت سوق التمويل اإلسالمي عامليا
ارتفعا إىل حوايل تريليون دوالر ،بينام قفزت قيمة الصكوك املصدرة إىل  06مليار دوالر خالل عام
 4313أي بنسبة نمو تقارب  . % 43وعليه أصبحت الصكوك اإلسالمية يف الوقت الراهن متثل
11

بديال فعال لوسائل التمويل التقليدية ،حيث بينت وكالة ستاندرد اند بورز أن الدول الغربية حتاول
قدر املستطاع االستفادة من الطلب عىل املنتجات املالية اإلسالمية يف منطقة اخلليج إلطالق صكوك
إسالمية هبدف امتصاص السيولة لتمويل املؤسسات العاملية املترضرة من األزمة ،كام أصدرت رشكة
التجزئة الربيطانية "تيسكو" أول صكوك هلا يف عام  4331لصالح وحدهتا املاليزية .

 .2دور الصكوك اإلسالمية في تمتين أخالقيات الرقابة :

12
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يسود اعتقاد راسخ لدى كافة املحللني لالزمة املالية العاملية أن أحد أبرز أسباب االهنيارات
املروعة واالفالسات املتتالية للعديد من البنوك والرشكات العاملية العمالقة ،هو ضعف الضوابط
الترشيعية التي حتكم عمل هذه املؤسسات  ،حيث تشري التقارير إىل أن صناديق االستثامر والتحوط
ورشكات السمرسة مل تكن ختضع لرقابة البنك االحتياطي الفدرايل األمريكي)البنك املركزي) ،كام
أهنا مل تتقيد بمعايري بازل 1أو حتى بازل  4وبعد انكشاف املستور وهذه التجاوزات الصارخة  ،بدأ
الكثري من املختصني ينادي برضورة االستفادة من ضوابط الصكوك اإلسالمية املستلهمة من الصريفة
اإلسالمية  ،بحيث أصدرت اهليئة الفرنسية العليا للرقابة عىل سبيل املثال ال احلرص قرارا يقىض
13

بمنع تداول الصفقات الومهية والبيوع الرمزية التي هي شعار النظام الرأساميل ،كام سمحت نفس
اهليئة للمؤسسات واملتعاملني بالتعامل بالصكوك اإلسالمية يف السوق املنظمة الفرنسية.

 .3قدرة الصكوك اإلسالمية على إحداث التوازن بين االقتصاد الحقيقي
واالقتصاد المالي:
مما ال شك فيه أن النتيجة الطبيعية آللية الفوائد املسبقة -الربا -املتواجدة يف النظام الرأساميل
تؤدي إىل نمو االقتصاد املايل يف شكل متتالية هندسية بينام جتعل االقتصاد احلقيقي ينمو عىل شاكلة
متتالية حسابية او حتى اقل يف بعض احلاالت  ،وهو ما تكون نتيجته تكرار حدوث األزمات
والتقلبات االقتصادية الدورية سواء من خالل االهنيار أو اإلفالس .وإبان األزمة املالية العاملية أكد
املختصون عىل طغيان االقتصاد املايل مقارنة باحلقيقي ،حيث نشأ ما يعرف باهلرم املقلوب فقد
أصبحت الكتلة النقدية املتداولة مضافا إليها حجم الديون املقدمة من قبل املصارف التجارية
املضاعفة يف عالقة غري تناسبية مع حجم الثروة احلقيقية للدولة  ،ويف هذا املقام البد من اإلشارة أن
املفكر واألكاديمي الفرنيس موريس آلية  Maurice Allaisقد حذر من تراكم الديون بوترية أكرب
بكثري من زيادة الثروة  ،أما بالنسبة للتمويل اإلسالمي فريبط بصفة دائمة بني معدالت املشاركة
14

واالقتصاد احلقيقي؛ ولذلك فإن نسبة الديون إىل الثروة احلقيقية تكون حمدودة وال يمكن أن تصبح
أضعاف الثروة؛ وبذلك فإن صيغ املشاركات املتنوعة تضمن النمو املستدام هلرم التوازن االقتصادي
بني االقتصاد احلقيقي واالقتصاد املايل والنقدي  ،وإحدى أدوات التمويل اإلسالمي الصكوك
15
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االستثامرية التي تتمتع بقدرة حتقيق التوازن املنشود ،نظرا ألن إصدارها يشرتط وجود أصوال قبل
التصكيك ،وابتعادها عن الربا واعتامدها عىل الربح ،مما أكسبها إمكانيات جتسيد املعادلة املفقودة بكل
املقاييس يف أدوات التمويل الربوية.

 .4دور الصكوك اإلسالمية في الرفع من كفاءة األسواق المالية:
ال يمكن بأي شكل من األشكال اخلوض يف الدور الذي تلعبه الصكوك اإلسالمية يف
إرساء ومتتني دعائم كفاءة األسواق املالية دون التعريف هبذا املفهوم ومتطلبات حتقيق عىل أرض
الواقع ولو بشكل مقتضب،وبعلية تعرف الكفاءة بأهنا " :السوق التي ال يوجد فيها فاصل زمني بني
وصول املعلومات إىل السوق وحتليلها وبني الوصول إىل نتائج حمددة بشأن سعر الورقة املالية".
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ومن اجل الوصول إىل التخصيص الكفء للموارد املالية فيجب توافر الرشطني التاليني :
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أ  -كفاءة التسعير :يطلق عىل كفاءة التسعري بالكفاءة اخلارجية ،ويقصد هبا أن تعكس األسعار
كافة املعلومات املتاحة ،حيث أن املعلومات تصل إىل املتعاملني يف السوق دون فاصل زمني كبري ،مما
جيعل أسعار األسهم مرآة تعكس كافة املعلومات املتاحة.
ب -كفاءة التشغيل :يطلق عىل كفاءة التشغيل بالكفاءة الداخلية ،والتي يقصد هبا قدرة السوق
عىل إحداث التوازن بني الطلب والعرض ،وذلك يف ظل وجود تكاليف للمعامالت منخفضة،
وبالتايل حتدث عملية التداول برسعة وبحجم كبري ،ومن ثم تكون فرصة املتخصصني يف حتقيق
هوامش ربح ضئيلة ،ومن خالل زيادة الطلب عىل األوراق املالية للمؤسسات غري الواعدة
ستنخفض أسعار أوراقها املالية ،وبتغري العرض والطلب حيدث توازن يف االقتصاد الوطني وتتحقق
الكفاءة االقتصادية للسوق.
وتأسيسا عام سبق  ،يمكن القول أن الصكوك اإلسالمية يمكنها رفع مستوى كفاءة
األسواق املالية  ،ذلك أهنا تبتعد عىل الغش والغرر والغبن واملجازفات اهلدامة التي تلعب دورا سلبيا
يف حتقيق التخصيص األمثل للموارد وبالتايل فهي تضعف كفاءة األسواق وتنخر هبا كالسوس من
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الداخل وجتعلها وسيلة لتمويل املشاريع الفاشلة غري املنتجة ،مما جيعل سوق املال تنحرف عن
رسالتها التنموية السامية.
وخالصة القول أن الصكوك اإلسالمية تعمل عىل حتريك املوارد املالية وتوجيهها إىل
االستثامرات املنتجة احلقيقية ،وتقليل حدة املضاربات وتلقي دائرة من االهتامم املتوازنة واملتكافئة بني
السوقني األوىل والثانية ،كام أن ازدياد كميتها ونوعيتها سيكون له بالغ األثر يف زيادة درجة تعمق
السوق واتساعها ،وهو ما يصب يف بوتقة تغطية االحتياجات التمويلية واالستثامرية وتغطية عجز
السيولة ...الخ.
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 .5الصكوك اإلسالمية أداة فعالة لتمويل عجز الموازنة العامة:
تعد مشكلة العجز يف املوازنة العامة من أكرب املشاكل االقتصادية التي تؤرق الدول املتقدمة
والنامية عىل حد السواء ،باألخص يف ظل األزمة العاملية الراهنة حيث اندفعت الدول إىل حشد
السيولة وحقنها يف عىل أمل أنقاض النظام وختفيف من وطأت األزمة عىل املؤسسات املتهاوية ،إال أن
هذا اإلجراء جعلها تغرق أكثر يف مشكلة العجز يف املوازنة العامة ،ولعل املتتبع ملا جيري يوقن كيف
أن إسرتاتيجية احلقن الالعقال ي قد أدخلت الكثري من الدول األوربية عىل وجه اخلصوص يف دائرة
اإلفالس .
وعموما فان األزمة أفرزت شحا كبريا يف املوارد املالية لتمويل احلكومات  ،ومن هنا
توجهت األنظار للصكوك اإلسالمية بوصفها فرصت هامة يمكن من خالهلا توفري السيولة الالزمة
وسد فجوة العجز الذي يتزايد بمعدل نمو متسارع من سنة إىل أخرى  ،ويف هذا املجال متكنت
السودان من خفض عجز املوازنة من  % 6إىل فائض بنسبة  % 6كنتيجة لالستخدام الصكوك يف
امتصاص السيولة الزائدة.
ويف ذات السياق ،اجتهت احلكومة الربيطانية إىل إصدار صكوك إسالمية للحصول عىل
متويل للخزينة الربيطانية من السوق املالية اإلسالمية  ،وكذلك حذت فرنسا اخلطى من اجل اللحاق
بربيطانيا ،بل لكي تكون السباقة يف احلصول عىل احلصة األكرب من التمويل اإلسالمي يف أوروبا .

 .6دور الصكوك اإلسالمية في التحوط من المخاطرة:
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تواجه البنوك واملؤسسات املالية خماطر عديدة مثل خماطر االئتامن خماطر السيولة ،خماطر
السعر املرجعي ،املخاطر القانونية ،املخاطر الرشعية( اختالفات الفقهاء) ،واملخاطر املتعلقة
باالقتصاد ككل ،هذه املخاطر متثل عراقيل حقيقية أمام املستثمرين واملقرضني ،ونظرا لكون اهلندسة
املالية التقليدية تتميز باالندفاع نحو املخاطر من اجل حتقيق األرباح واستغالل اآلخرين وما نتج عنها
من انتشار لقيم وعادات رذيلة وفساد أخالقي ،بات يف ضلها املستثمرين واملقرضني يف حالة خماطرة
شديدة والكل خائف عىل ممتلكاته وأصوله املالية ،وما األزمة املالية العاملية منا ببعيد.
تتميز الصكوك اإلسالمية بالقدرة عىل التحوط من املخاطر باعتبارها أهنا أدوات تتوافق مع
أحكام الرشيعة اإلسالمية ،وحتقق الكفاءة االقتصادية من خالل التقليل أو احلد من حجم املخاطر ،
فيصبح املقرضون واملستثمرون غري قلقني بشأن ممتلكاهتم  ،الن الرشيعة اإلسالمية تدعوا إىل عدم
املخاطرة والقامر يف املعامالت املالية بني البرش .
20

خاتمة الدراسة (النتائج والتوصيات):
أوال .النتائج:
من أهم ما توصلت إليها الدراسة من نتائج يمكن ذكر ما ييل:
-1الصكوك اإلسالمية عبارة عن وثائق متساوية القيمة متثل حصصا شائعة يف ملكية أعيان أو منافع
أو خدمات أو يف ملكية موجودات مرشوع معني أو نشاط استثامري خاص.
 -2تتنوع الصكوك اإلسالمية تنوعا واسعا  ،فتشمل :صكوك املضاربة واملشاركة والسلم،
واالستصناع  ،واإلجارة،و املزارعة،و املساقاة،

و املغارسة...الخ.

 -3تكمن أ مهية ودور الصكوك اإلسالمية يف التمويل واالستثامر لتحقيق األبعاد التنموية من خالل
ما ييل:
* أهنا أداة فاعلة يف جتميع السيولة  ،وبالتايل توفري التمويل الالزم للمؤسسات واحلكومات عىل
حد سواء.
* أهنا تساعد احلكومات عىل التخلص من عجز املوازنة العامة املزمن ،الذي أصبح يف هذا العرص
مرضا يؤرق صانعي السياسات احلكومية  ،كثريا ما وقف حجر عثرة يعرقل املسار التنموي للدول.
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* أهنا تعمل عىل حتريك املوارد املالية وتوجيهها إىل االستثامرات املنتجة احلقيقية  ،وتقليل حدة
املضاربات  ،وتلقي دائرة من االهتامم املتوازنة واملتكافئة بني السوقني األوىل والثانية  ،كام أن ازدياد
كميتها ونوعيتها يكون له بالغ األثر يف زيادة درجة تعمق السوق واتساعها ،وذلك كله يصب يف
بوتقة حتقيق كفاءة السوق
* أهنا تتمتع بقدرة حتقيق التوا زن بني االقتصاد احلقيقي واملايل نظرا ألن إصدارها يشرتط وجود
أصول قبل التصكيك ،وابتعادها عن الربا واعتامدها عىل الربح ،مما أكسبها إمكانيات جتسيد املعادلة
املفقودة بكل املقاييس مقارنة بنظريهتا من أدوات التمويل الربوية.
* أهنا تتميز بالقدرة عىل التحوط من املخاطر باعتبارها تعتمد عىل أسس مستلهمة من أحكام
الرشيعة اإلسالمية،فيصبح املقرضون واملستثمرون غري قلقني بشان ممتلكاهتم  ،الن الرشيعة
اإلسالمية تدعو إىل عدم املخاطرة والقامر يف املعامالت املالية بني البرش.
* كام أنه يمكن من خ الل الضوابط الرشعية املتعلقة بالصكوك اإلسالمية متتني أخالقيات الرقابة
داخل أسواق املال .بحيث أصدرت اهليئة الفرنسية العليا للرقابة عىل سبيل املثال ال احلرص قرارا
يقىض بمنع تداول الصفقات الومهية والبيوع الرمزية التي هي شعار النظام الرأساميل.

ثانيا .التوصيات:
بناء عىل النتائج أعاله ،فيمكن صياغة التوصيات التالية:
 -1رضورة العمل بشكل مستمر عىل نرش الثقافة املالية اإلسالمية ،هبدف إزالة أي غموض أو لبس
قد يكتنف عملية االستثامر يف أدوات التمويل اإلسالمي عامة والصكوك خاصة.
 -4من املهم إجياد سوق ثانوية منتظمة تعمل بالشفافية املطلوبة ،وهبا أنظمة رقابة فعالة تضمن طرح
الصكوك اإلسالمية وتداوهلا بكل يرس.
 -0من امللح خالل املرحلة املقبلة أن تأخذ مؤسسات القطاع اخلاص زمام املبادرة واستغالل التطور
امللحوظ الذي تشهده الصناعة املالية اإلسالمية ،السيام يف إصدار الصكوك والعمل عىل التحول

دور الصكوك اإلسالمية في تقديم بدائل االقراض والتمويل لتحقيق التنمية ..................أحمد طرطار

بشكل تدرجيي نحو السوق املالية هبدف تنشيطها واستغالل رؤوس األموال املكدسة ،وبالتايل حتقيق
الكفاءة الرشعية واالقتصادية لالستثامر املال.
-,رضورة استكامل اإلطار الترشيعي للصكوك اإلسالمية عىل أن يشمل كافة اجلوانب واألنشطة
املتعلقة هبا سواء عىل مستوى السوق األوىل أو الثانية ،مع مراعاة ضوابط الرشيعة اإلسالمية يف
صياغة هذا اإلطار.
 -5البد من قيام وكاالت تصنيف إسالمية تعمل عىل تصنيف وتقييم الصكوك املصدرة ،بالشكل
الذي ينعكس عىل ترشيد القرار االستثامري وحتقيق كفاءة ختصيص املوارد املالية.
-6رضورة القيا م بدراسات بحثية تقييميه للتجارب الرائدة يف العامل اإلسالمي ،هبدف تثمينها
واالستفادة منها يف تطوير هذه املنتجات وجعلها تتوافق مع متطلبات توزيع املخاطرة أي ختفيفها.
 -1رضورة االستفادة من األزمة املالية العاملية بغية نرش ثقافة الصناعة املالية اإلسالمية عامة،
والصكوك خاصة.
 -,العمل عىل إنشاء معاهد ومراكز تدريبية رائدة تأهل العنرص البرشي للعمل يف ظل السوق املالية
اإلسالمية ،وذلك من الناحية الرشعية واالقتصادية.
 -7إن األدوات املالية اإلسالمية املتبعة ُوجدت كبديل لسأدوات املالية التقليدية املعتمدة عىل سعر
الفائدة ،لكن حتى تكون قادرة عىل تغطية كافة أوجه التمويل يف االقتصادات الوطنية عليها عدم
االكتفاء بطرح البديل بل جيب أن تبادر إىل وضع إسرتاتيجية لالبتكار وتطوير القائم لدهيا  ،ألن
السعي لكسب املزيد من السوق املرصفية العاملية يتطلب ذلك  ،وان تويل أمهية اكرب للبحث العلمي
املتخصص يف هذا املجال يرفع من كفاءة وفعالية األدوات املالية املوجودة.
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