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 خماطر الصكوك ومتطلبات إدارة السيولة
جامعة  -كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية   –قسم التمويل واملصارف –الكور  مصطفى عزالديند.

 طرابلس
 

 امللخص
التعرف على مدى وجود أدوات مالية ال تتعارض مع أحكام الشريعة  هتدف هذه الدراسة إىل حماولة   

اإلسالمية وتصلح للموائمة بني السيولة والرحبية، وعلى مدى وجود أدوات مالية قصرية األجل ال 
ثمارية إلدارة تتعارض مع الشريعة اإلسالمية وذات عوائد خالية من املخاطر، تصلح لتكوين حمافظ است

 .السيولة
وأشارت نتائج الدراسة إىل وجود أدوات مالية ال تتعارض مع الشريعة اإلسالمية  

إلدارة السيولة واملوائمة بني السيولة والرحبية، وذلك لكافة أنواع الصكوك اليت جيوز  تصلح )الصكوك(
تداوهلا؛ أو تلك اليت ال جيوز تداوهلا ولكنها ذات آجال أقل من سنة. كما توصلت الدراسة إىل 

من  وذات معدل عائد خايل قصرية األجل ال تتعارض مع الشريعة اإلسالمية أدوات مالية وجود
املخاطر، وذلك فيما يتعلق بصكوك السلم قصرية األجل، وصكوك املراحبة قصرية األجل بشكل عام؛ 

 وصكوك املراحبة االستريادية بشكل خاص.
 السيولة. الكلمات الدالة: خماطر الصكوك، هيكلة الصكوك، إدارة

 
 املقدمة

واألدوات املالية  ؛يف الدول اليت تفتقد إىل األسواق املالية اإلسالمية املؤسسات املالية اإلسالميةتعاين    
عديد املشاكل يف  اليت تتماشى مع الشريعة اإلسالمية؛ وطويلة األجل عالية السيولة؛ و قصرية األجل
، األمر الذي سبب يف تدين مستوايت كفاءة التكلفة والربح رحبيةواملوائمة بني السيولة وال إدارهتا للسيولة

(. ونتيجة ألمهية إدارة السيولة يف املدى القصري واعتبارها 2010واألداء فيها وفقاً لنتائج دراسة الكور )
البنوك املؤسسات املالية اإلسالمية بشكل عام و أداة لتحقيق هدف الرحبية يف املدى الطويل، على 

 تها السوقيةأن أتخذ بعني االعتبار أمهية إدارة السيولة، ملا هلا من أثر على قيمبشكل خاص،  يةاإلسالم
أبن إسرتاتيجية فاعلة يف إدارة السيولة، تطبيق على املنافسة واالستمرار والنمو، والوصول إىل  اوقدرهت
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تعتمد على منتجات مالية ال تتعارض مع الشريعة اإلسالمية، وتسهم يف  ؛عمل على تبين إسرتاتيجيةت
على املنافسة وتقدمي خدمات املؤسسات املالية اإلسالمية إدارة السيولة بكفاءة، بشكل يعزز من قدرة 

 على كافة األطرف. اً حمببة للمستهلكني وتلقى القبول االجتماعي، بشكل ينعكس اجيابي
والنمو فيها، ال يكون من قبيل الصدفة، وإمنا هو نتاج  املاليةصناعة الار ضمن وعلية فإن االستمر    

وامليزة  ؛واخلطوة السباقة ؛السرتاجتيات تصمم ويعمل هبا بعناية، كالرايدة يف التكاليف
وتصميم منتجات جديدة والتسويق هلا، وغريها  وابتكار ؛والدخول املبكر للسوق ؛للمنتجات التنافسية

وحتقق هلا معدالت  مؤسسات املاليةاتيجيات اليت تسهم يف تدعيم ومنو احلصص السوقية للمن االسرت 
 (.2010أداء مرتفعة جتعلها قادرة على املنافسة واالستمرار والنمو )الكور، 

من أكثر  ؛بشكل عام وقطاع البنوك اإلسالمية بشكل خاص املالية اإلسالميةوتعترب صناعة    
من حيث إهنا  لوقت الراهن، فحىت األزمة املالية العاملية جاءت أاثرها اجيابية؛القطاعات تنافسية يف ا

اإلسالمية، واملبادئ واألسس اليت تقوم عليها يف عمليات التمويل  اليةسلطت الضوء على مفهوم امل
الكور  غري أن النتائج اليت قدمتها العديد من الدراسات، ومنها دراسة الفيومي و واالستثمار.

(، أشارت إىل بُعد البنوك اإلسالمية عن احلد األمثل للكفاءة على 2008( ودراسة الكور )2008)
مستوى التكلفة، ابلرغم من متثيلها اجليد للكفاءة على مستوى الربح، األمر الذي قد يعود إىل 

م بني التشريعات والقوانني اليت تلزمها ابالحتفاظ بسيولة عالية، بسبب عدم توفر أدوات مالية توائ
 السيولة والرحبية  وتتماشى مع الشريعة اإلسالمية.

على ضوئه القرارات تتخذ هي اإلطار الذي  ؛كما تعترب األهداف املتمثلة يف الرحبية والسيولة واألمان   
، إال أن البنوك اإلسالمية قد تعري هديف األمان والسيولة أمهية أكرب، وذلك بشكل عام املالية يف البنوك

تنطوي على خماطر اكرب منه يف صيغ  اليت تتماشى مع الشريعة اإلسالمية؛ والتمويل االستثمار ألن صيغ
اليت  التمويل واالستثمار املناسبةالتمويل التقليدية، األمر الذي يتطلب توخي احلذر واختاذ قرارات 

 .وتعظيم القيمة السوقية للمؤسساتموال األتضمن محاية 
قدرة على املوائمة بني التدفقات النقدية العدم احتمال إىل  بشكل عام؛ة أمهية هدف السيول وترجع   

 ؛قد تتأثر ابملخاطر املالية والتشغيلية اليت االستثمارات بعض لطبيعة ، نظراً منها الداخلة واخلارجة
 )يف منشآت املال و األعمال اليت تعمل وفق أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية(، الشرعيةاملخاطر و 
 اموجه تسداد حمددة، فأغلب التمويال وقيم اجلزم مبواعيد إمكانيةعدم على أيضًا تؤثر قد اليت و 
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مواعيد التدفقات النقدية  خطرة نسبياً؛ يصاحبها  درجة عالية من عدم التأكد؛ فيما خيصملشاريع 
ة اإلسالمي كو ، انهيك عن عدم قدرة البناستحقاقها وإطفائها بشكل هنائيد يعاأو مو  ؛الداخلة منها

االعتماد على أداة أو  ،كمصدر للسيولة  ة؛ واالعتماد عليهاك املركزيو على االستعانة ابلبن بشكل خاص؛
 .الفوائد تعتمد على وغريها من األدوات التقليدية قصرية األجل اليت  االقرتاض بني البنوك

؛ كغريها من املؤسسات ستثمريناإلسالمية تسعى إىل تعظيم ثروة املالك وامل املؤسسات املاليةوألن    
اليت و  املودعني،املستثمرين و ، ابلتايل فإن إدارة السيولة أفضل سبيل لكسب ثقة املالك و املالية التقليدية

سيولتها الفائضة، وكذلك طريقة احلصول  اإلسالمية املؤسسات املاليةاليت تدير هبا  تعتمد على الطريقة
هدفان يكمل  ؛. فهدفا السيولة والرحبية وفقًا ملبدأ االستمراريةعلى األموال وخاصة يف املدى القصري

ميكن اعتبار أن السيولة هتتم ابألجل  ؛لو اعتربان أن الرحبية هتتم ابألجل الطويلفأحدمها األخر، 
القصري، أي أن إدارة السيولة بنجاح يف األجل القصري يؤدي إىل حتقيق الرحبية يف األجل الطويل، ومن 

. وابلتايل فإن مسألة إدارة السيولة وانعكاسها على  ملنشآت املال واألعمال السوقية قيمةالمث تعظيم 
ات املالية للمستثمرين بشكل قرار اليف اختاذ  تبقى من أهم العوامل املؤثرة ؛كفاءة التكلفة والربح واألداء

 عام. 
وابلتايل ووفقًا ملا سبق، فاحلاجة ملحة إىل وجود آلية يتم من خالهلا احلصول على األموال بسرعة    

بشكل عام  اإلسالمية املؤسسات املاليةمع الشريعة اإلسالمية، حىت تتمكن  وسهولة ومبا ال يتعارض
على  نعكس إجيابياً ي بشكل لديها املؤقتة من استثمار فائض السيولة والبنوك اإلسالمية بشكل خاص؛

  .املاليةصناعة الأدائها وقيمتها السوقية و وضعها التنافسي ضمن 
 :مشكلة الدراسة

اإلسالمية ضمن األسواق  وغريها من مؤسسات املالية البنوك تشري نتائج بعض الدراسات إىل أن   
عن طبيعة أعماهلا املتوافقة  رجع حملددات انجتةت قد يتال لديها، تواجه مشاكل يف إدارة السيولة ؛التقليدية

تتعارض مع  الشريعة اإلسالمية، فسوق ما بني البنوك وأدوات السوق النقدي التقليديةأحكام مع 
التعامل  اإلسالمية املؤسسات املالية وابلتايل ال تستطيع وال جيوز التعامل فيها. الشريعة اإلسالمية

افتقار السوق إضافة إىل  ر التمويل اخلارجية املختلفة،االقرتاض من مصاد ابألدوات املالية التقليدية أو
وللوصول إىل إسرتاتيجية فاعلة  .مع أحكام الشريعة اإلسالمية ال تتعارض عالية السيولة و ألدوات مالية

إىل تبين إسرتاتيجية تعتمد على  ،اإلسالمية وغريها من املؤسسات املالية حتتاج البنوك ،يف إدارة السيولة



 9201 نايري                  عشر ثالثالعدد ال              البحوث األكادمييةجملة 

115 

 

ذات عائد خايل من  قصرية األجل وأدوات مالية عند احلاجة، ميكن تسييلها تجات ماليةأدوات ومن
 تسهم يف إدارة السيولة بكفاءة. املخاطر

املالية  وهبذا فإن ضعف إدارة السيولة يف البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية يعود إىل افتقار الصناعة   
من خالهلا إصدار وتداول أدوات مالية تساعد على  ميكن اإلسالمية إىل سوق مالية إسالمية

ل يوائم بني هديف بشك بسرعة؛ األدوات املالية ميكن من خالهلا تسييل و واستثمارها، األموال نقل
مضطرة لالحتفاظ جبزء كبري من نفسها جتد البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية  حيثالسيولة والرحبية. 

األصول السائلة لتلبية متطلبات االحتياطي القانوين وعمليات السحب اليومي وتوفري السيولة التشغيلية 
الستثمار، األمر الذي يرتتب عليه ارتفاع نسبة غري املتوقعة يف عمليات التمويل وا وجماهبة األحداث

األصول النقدية إىل جمموع األصول عما هو عليه احلال يف البنوك التقليدية، مما يزيد من ارتفاع تكلفة 
اإلسالمية. األمر الذي يرتتب عليه ارتفاع مستوايت عدم كفاءة التكلفة  املؤسسات املاليةاألموال يف 

 دائها.بشكل ينعكس سلباً على أ
  :نيالتالي لنيعليه ميكن توضيح مشكلة الدراسة من خالل التساؤ    
 ؟ إلدارة السيولة وتصلح أدوات مالية ال تتعارض مع الشريعة اإلسالمية توجد هل   
من  ذات عائد خايل و ال تتعارض مع الشريعة اإلسالمية مالية قصرية األجل أدوات توجد هل   

 املخاطر؟
 هدف الدراسة:

 ؛اإلسالمية يف إدارة السيولة وغريها من مؤسسات املالية نتيجة للمشاكل اليت قد تعاين منها البنوك   
عدم  يرجع إىلقد الذي و اليت ميكن أن تنعكس على تدين مستوايت كفاءة التكلفة والربح واألداء فيها، 

حمافظ استثمارية  ميكن أن تستخدم لتكوين ؛مالية ال تتعارض مع الشريعة اإلسالمية وجود أدوات
التعرف على مدى  هتدف هذه الدراسة إىل حماولة . عليههاتسهم يف رفع مستوايت إدارة السيولة في

تصلح للموائمة بني السيولة والرحبية، و الشريعة اإلسالمية أحكام وجود أدوات مالية ال تتعارض مع 
إلسالمية وذات عوائد خالية من مدى وجود أدوات مالية قصرية األجل ال تتعارض مع الشريعة ا علىو 

 .املخاطر، تصلح لتكوين حمافظ استثمارية إلدارة السيولة
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 :أمهية الدراسة
وغريها يف البنوك  إبدارة السيولة الذي يُعىن تنبع أمهية الدراسة من أمهية املوضوع نفسه بشكل عام،   

النماذج والرؤى واملعلومات  الدراسة بعضوابلتايل يتوقع أن تقدم هذه  اإلسالمية، من مؤسسات املالية
والتعرف من خالهلا على مدى  ومتخذي القرارات التنفيذية، ابملالية اإلسالمية اإلضافية لكل املهتمني

 وجود أدوات مالية ال تتعارض مع الشريعة اإلسالمية تصلح يف إدارة السيولة يف منشآت املال واألعمال
 .، مما يضفي على هذه الدراسة أمهية خاصةسالميةاليت تعمل وفق أحكام الشريعة اإل

 منهجية الدراسة:
للتعرف على إمكانية استخدام الصكوك ومدى صالحيتها يف إدارة السيولة ملنشآت املال واألعمال،    

سيتم يف هذه الدراسة االعتماد على املنهج الوصفي هبدف توفري احلقائق عن املشكلة البحثية وحتليلها 
تصلح إلدارة  والتعرف على إمكانية وجود صكوك ،بشكل عام املخاطر اليت تواجه الصكوكواستنباط 

تتسم خبلو عوائدها من املخاطر بشكل  السيولة واملوائمة بني السيولة والرحبية؛ و مدى وجود صكوك
 .خاص

 فرضيات الدراسة:
ة، سيتم اختبار فرضييت الدراس مشكلة للوصول إىل نتائج ميكن من خالهلا اإلجابة على تساؤالت   

 يلي: وفقاً ملاالدراسة الرئيستني اليت صيغتا ابلصورة العدمية 
01 :إلدارة السيولة. وتصلح ال توجد أدوات مالية ال تتعارض مع الشريعة اإلسالمية 
02 :وذات معدل عائد  عة اإلسالميةقصرية األجل ال تتعارض مع الشري أدوات مالية توجد ال

 من املخاطر. خايل
 الدراسات السابقة:

( بتحليل ومقارنة مستوايت الكفاءة يف البنوك التجارية 2008قام كل من الفيومي و الكور )   
غري املعلمية، وطريقة   DEAالتقليدية و اإلسالمية األردنية، ابستخدام طريقة حتليل البياانت املطورة

، وكشفت نتائج الدراسة عن وجود احنرافات Cobb-Douglas ودالة  SFAألتصاديفاحلد 
شديدة عن احلد األمثل وخاصة البنوك اإلسالمية ضمن العينة، وتفاوت كبري يف مستوايت الكفاءة 
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املقدرة بني البنوك، وبينت أن فجوة الكفاءة على مستوى التكلفة والدخل بينها ازدادت اتساعًا خالل 
 لدراسة.فرتة ا

( فقد هدفت إىل تقدير نقاط عدم الكفاءة يف البنوك التجارية التقليدية 2008أما دراسة الكور )   
، وذلك ابستخدام 2006إىل  1993واإلسالمية األردنية )مخسة عشر بنكاً( وللفرتة من 

 . (SFA)وطريقة احلد التصاديف املعلمية  translogدالة
حنرافات شديدة عن احلد األمثل، واخنفاض يف مستوايت كفاءة التكلفة وبينت نتائج الدراسة وجود ا   

وكفاءة الربح املعياري والبديل، كما بينت النتائج متتع البنوك اإلسالمية مبستوايت مرتفعة من كفاءة 
الربح، غري أهنا بعيدة عن احلد األمثل فيما يتعلق بكفاءة التكلفة، األمر الذي قد يعود إىل التشريعات 

القوانني اليت تلزمها ابالحتفاظ بسيولة عالية، بسبب عدم توفر أدوات مالية قصرية األجل توائم بني و 
 السيولة والرحبية وتتماشى مع الشريعة اإلسالمية.

( هبدف معرفة أثر بنود السيولة على كفاءة التكلفة، وبيان ما إذا كان 2010وجاءت دراسة الكور )   
ليب على كفاءة التكلفة ومن مث على أداء البنوك اإلسالمية األردنية للفرتة من إلدارة السيولة األثر الس

. وبتنفيذ االحندار البسيط ملتغريات الدراسة املتمثلة يف متغري السيولة وما يف 2008وحىت  1993
توصلت ، حكمها وأثرها على متغري عدم كفاءة التكلفة املقدرة وعلى متغري العائد على األصول

أن العالقة بني متغري السيولة وما يف حكمها وبني متغري عدم كفاءة التكلفة   إىل نتائج مفادها الدراسة
. وأن عالقة  %1% وعند مستوى معنوية أقل من 54.4كانت موجبة وهامة إحصائيا ويف حدود 

اءت متغري السيولة وما يف حكمها مع أداء البنوك اإلسالمية املتمثل يف معدل العائد على األصول ج
 . %13.8ضعيفة نسبياً وغري هامة إحصائياً ويف حدود 

ونتيجة ألمهية إدارة السيولة يف املدى القصري واعتبارها أداة لتحقيق هدف الرحبية يف املدى الطويل،    
توصي الدراسة البنوك العربية بشكل عام و البنوك الليبية بشكل خاص، اليت بدأت حديثًا ابلعمل 

التكلفة والربح  املالية اإلسالمية أن أتخذ بعني االعتبار أمهية الكفاءة على مستوىابلصيغ و األدوات 
وأمهية إدارة السيولة؛ ملا هلا من أثر على قيمة البنك وقدرته على املنافسة واالستمرار والنمو، األمر الذي 

تجات مالية قصرية يتطلب من البنك املركزي اللييب العمل على تبين إسرتاتيجية تعتمد على أدوات ومن
 األجل تتماشى مع الشريعة اإلسالمية تسهم يف إدارة السيولة بكفاءة.
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( بتقومي تطبيقات صكوك اإلجارة من الناحيتني 2013وقامت دراسة العمرين و السحيباين )   
الفقهية واالقتصادية يف السعودية، وتقدمي مقرتحات لتحسني هياكل صكوك اإلجارة، وحتقيق قيمة 

دية مضافة توازن بني خماطر الصكوك وعوائدها. وتوصلت الدراسة إىل أن طبيعة الصكوك اقتصا
اإلسالمية تتطلب مناذج تقييم وتصنيف خمتلفة، وأن السوق الثانوية تعاين من ضعف التداول الناتج من 

سالمية صغر حجم اإلصدارات مقارنة إبصدارات األوراق املالية التقليدية، وافتقار صناعة الصكوك اإل
 ملؤسسات البنية التحتية الالزمة لزايدة إصدار الصكوك وتداوهلا.

( إىل البحث يف إمكانية أن تكون الصكوك أداة 2014و هدفت دراسة كل من انصر و بن زيد )   
لتمويل التنمية االقتصادية ومدى االستفادة منها يف اجلزائر. وتوصلت الدراسة إىل أنه ابلرغم من وجود 

 شكاالت تعرتض طريق الصكوك إال أهنا تعترب أداة متويلية انجحة ملشاريع التنمية االقتصادية.عوائق وإ
( فهدفت إىل تقييم دور الصكوك اإلسالمية كأداة فعالة للتمويل، ومعرفة أثر 2015أما دراسة بدر )   

ام وعجز املوازنة يف استخدامها على الدين العام ابستخدام منوذج افرتاضي حملاكاة األثر على الدين الع
االقتصاد املصري. وتوصلت الدراسة إىل أن استخدام الصكوك هلا أثر إجيايب على الدين العام أو عجز 
املوازنة، و وجود أثر اجيايب للتمويل بواسطة الصكوك على فجوة االدخار احمللية وعجز املوازنة العامة 

 والدين العام الداخلي.
 االستثمارية الصكوك بيان  إىل  (2016) وسيال املوسى من كل دراسة هدفت كما    

التشابه  وأوجه  االستثمار ومفهوم الصكوك مملفهو  فيها  وعرضت وخماطرها، ونشأهتا
والسند، كما بينت مراحل نشأة الصكوك االستثمارية، وأنواعها  والسهم الصك بني االختالف و

صدر ومحلة الصكوك، وابعتبار النظر إىل ابعتبار العقود املؤصلة للمعاملة، وابعتبار ط
ُ
بيعة العالقة بني امل

طريقة انتهائها، وألقيت الضوء على مفهوم املخاطر وعالقته ابالستثمار وأنواع املخاطر اليت تتعرض هلا 
صكوك االستثمار، مع إبراز جمموعة من الضوابط الشرعية اليت حتكم عملية إصدار صكوك االستثمار 

 ئها.وتداوهلا وإطفا
دور الصكوك اإلسالمية كأداة للتمويل يف   إىل معرفةفتهدف  (2018أمل وآخرون ) دراسة أما   

عن طريق تناول جتارب حقيقية إلصدار تلك الصكوك يف كل من ماليزاي واإلمارات االقتصادي، النمو 
من وعة جمم، و تضمن منوذج الدراسة القياسي 2015–2007 للفرتةالعربية املتحدة وبريطانيا 

ومن أهم . الناتج احمللي اإلمجايل وعدد السكان واالستثمار األجنيب املباشراملتمثلة يف عامة الؤشرات امل
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وجود عالقة طردية بني إصدار الصكوك اإلسالمية والناتج احمللي  النتائج اليت توصلت إليها الدراسة
 .عرب عن النمو االقتصادييمؤشر ؛ ابعتباره اإلمجايل

  
 النظري للدراسة:اإلطار 

 أمهية إدارة السيولة:
تكمن أمهية إدارة السيولة يف كوهنا ختفض املخاطر اليت حتدث جراء حدوث فائض أو عجز يف    

السيولة، وازدادت أمهية إدارة السيولة يف السنوات األخرية نتيجة للتطور احلاصل يف شىت املعامالت 
سعار الفائدة وأسعار الصرف والتغريات يف خصائص التذبذب احلاصل يف أ املالية، ابإلضافة إىل

وغريها من األمور  وأمهية اإليفاء اباللتزامات يف مواعيدها، األسواق والتطورات التكنولوجية املستمرة،
اليت تستوجب )على الدوام( أن تدار السيولة بكفاءة عالية، حىت ميكن ختفيض خماطر السيولة إىل أقل 

 ما ميكن.
اإلسالمية وافتقارها إىل رعاية البنوك املركزية من وغريها من املؤسسات املالية يعة البنوك ونظرًا لطب   

حيث إهنا ال تعترب املالذ األخري لالقرتاض كما هو احلال يف البنوك التقليدية، ونظرًا لطبيعة الودائع يف 
األسواق املالية البنوك اإلسالمية، إضافة إىل ضعف آليات التمويل واحلصول على السيولة من 

اإلسالمية، وجملاهبة أي نقص حمتمل يف السيولة، تلجأ البنوك اإلسالمية إىل االحتفاظ مبقدار كبري من 
التشغيل  األموال السائلة جملاهبة متطلبات السيولة املختلفة، من متطلبات االحتياطي القانوين و عمليات

م موائمة التدفقات النقدية الداخلة مع التدفقات من مغبة عدواحلذر اليومية، أو نتيجة لدافع احليطة 
فرص مرحبة وغري متوقعة، فإن كل ذلك  النقدية اخلارجة، أو نتيجة لدافع املضاربة الذي يتيح استغالل

نسبيًا من  اإلسالمية االحتفاظ مبعدالت مرتفعةوغريها من املؤسسات املالية يستوجب من البنوك 
  يدية.ابلبنوك التقل السيولة مقارنةً 

وابملقابل؛ فإن االحتفاظ مبقادير مرتفعة من السيولة سيزيد من خماطر عدم استغالل املوارد املالية يف    
، واخنفاض كفاءة فيها اإلسالمية، ويزيد من ارتفاع تكاليف األموالوغريها من املؤسسات املالية البنوك 

ومن مث على  س سلبًا على األرابح،ينعك و بشكل كبري على وضعها التنافسي يؤثر مما التكاليف،
 .السوقيةتها األداء وعلى قيم
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 مفهوم السيولة:
يقصد ابلسيولة قدرة البنوك على حتويل األصول املالية إىل نقود يف الوقت املناسب وبسعر قريب من    

 سعر السوق، إذ تتمثل أهم أهداف إدارة السيولة يف احملافظة على رصيد نقدي موجب جاهز ميكن من
 لنقدية يف املدى القصري.اخالله عدم الوقوع يف عجز نقدي )عسر فين( وجماهبة احتياجات 

كاستثمار مؤقت للحصول على عوائد  ذات السيولة العالية؛ ويتم االحتفاظ ابألصول املالية   
منخفضة املخاطر، ملقابلة أي تدفقات نقدية خارجة غري متوقعة، أو عندما تكون التدفقات النقدية 
الداخلة اقل من التدفقات النقدية اخلارجة، بشكل يسهم يف ختفيض تكلفة التمويل من املصادر 

إىل دافع املضاربة  ذات السيولة العالية؛ ترجع أسباب تكوين حمافظ األوراق املالية اخلارجية. كما
وإىل دافع  ؛وإىل دافع االحتياط ومواجهة احلاالت الطارئة واستغالل الفرص املرحبة غري املتوقعة؛

يف قدرة على الوفاء ابملسحوابت غري املتوقعة الوتعزيز  العمليات التشغيلية واملصاريف املتعلقة ابلنشاط؛
وهذا كله يف إطار كفاءة اإلدارة النقدية واملوائمة بني  اإلسالمية؛وغريها من املؤسسات املالية البنوك 

 مبدأ السيولة والرحبية.
 خاطر:معدل العائد اخلايل من امل

يتحدد سعر الفائدة يف السوق من خالل سعر الفائدة احلقيقي عدمي املخاطرة )الذي يتمثل يف عائد    
ورقة مالية مرتفعة السيولة وخالية من مجيع املخاطر( إضافة لعالوات متعددة كعالوة التضخم وعالوة 

وابلتايل فإن معدل العائد  خماطر عدم السداد وعالوة خماطر السيولة وعالوة خماطر أجل االستحقاق.
اخلايل من املخاطر يعكسه سعر الفائدة االمسي عدمي املخاطرة الذي حيتوي على سعر الفائدة احلقيقي 

 فقط. عدمي املخاطرة إضافة لعالوة خماطر التضخم
 عالوات املخاطرة:

  وتتمثل يف العالوات التالية:   
 عالوة التضخم:

للعائد املطلوب من  على احلد األدىن ينعكس يعكس التضخم اخنفاض القوة الشرائية للنقود ومن مث   
سعر الفائدة احلقيقي متضمن لسعر الفائدة االمسي يصبح يث حباملستثمرين الالزم لتغطية أثر التضخم، 

 عالوة التضخم. + عدمي املخاطرة
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 عالوة خماطر عدم السداد:
وتزايد احتمال  خسائر ُمصدر الورقة املالية؛ حتقق طر عدم السداد مع زايدة احتمالتزداد عالوة خما   

 على سداد العوائد أو سداد قيمة الورقة عند االستحقاق. عدم قدرته
 عالوة السيولة:

يعترب تسويق الورقة املالية؛ وإمكانية حتويلها إىل نقود يف الوقت املناسب وبسعر قريب من سعر    
ن العوامل املهمة اليت أيخذها املستثمرون بعني االعتبار، وعلى هذا األساس ُتضمن عالوة السوق؛ م

السيولة عند احتساب عائد الورقة املالية، حيث ترتفع عالوة السيولة كلما اخنفضت درجة سيولة الورقة 
 املالية )عالقة عكسية(.

 عالوة أجل االستحقاق:
فرتة االستثمار زاد عدم التأكد بشأن املستقبل وابلتايل زادت  للزمن قطعٌة من الثمن، وكلما زادت   

و معدل العائد املطلوب على االستثمار، الذي  احتماالت ارتفاع أسعار الفائدة املخاطرة؛ وزادت
االستثمارات  ينعكس على اخنفاض السعر السوقي للورقة املالية وحتقيقها خلسائر رأمسالية، وابلتايل كل

طلب إضافة عالوة أجل االستحقاق إىل العائد احلقيقي مع العالوات األخرى لتعويض طويلة األجل تت
 املستثمر عن هذه املخاطر.

 الشروط الواجب توفرها يف األوراق املالية ذات معدل عائد خايل من املخاطر:
تقييم املستثمر للورقة املالية لفرتة واحدة، أبن  ميتدويتحقق معدل العائد اخلايل من املخاطر؛ عندما    

يعلم املستثمر الذي يشرتي الورقة املالية يف بداية الفرتة بتأكد اتم قيمتها يف هناية الفرتة، وأن فرتة 
االستثمار احملددة من قبل املستثمر تنتهي يف اتريخ استحقاق الورقة املالية؛ لتفادي خماطر معدل إعادة 

خنفاض قيمة الورقة عند االستحقاق، وهبذا فإن االحنراف املعياري لعائد هذه الورقة الدوري االستثمار وا
 يكون مساوايً للصفر وال وجود خلسائر رأمسالية.

كما أن الورقة املالية ذات معدل عائد خايل من املخاطر قصرية األجل، وهبذا تكون درجة التأكد     
وأهنا ذات دخل اثبت وتصدر  .العائد عليها ضمنها معدلبشأن التضخم مرتفعة وعالوة التضخم يت

يصعب أن تفشل يف سداد ما عليها من التزامات، وهي بذلك ال تنطوي  مؤسسات مالية حكومية عن
 على خماطر عدم السداد.
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وأتسيسًا على ما سبق، ميكن اعتبار أذوانت اخلزانة اليت تصدرها وزارة املالية وشهادات اإليداع اليت    
درها البنوك املركزية؛ أوراقاً مالية قصرية األجل يعترب معدل العائد فيها خايل من املخاطر، غري أهنا ال تص

اإلسالمية كوهنا تتعارض مع أحكام وغريها من املؤسسات املالية تصلح إلدارة السيولة يف البنوك 
  الشريعة اإلسالمية.

 :العائد اخلايل من املخاطراألوراق املالية التقليدية قصرية األجل ذات معدل 
 من أهم األوراق املالية قصرية األجل اليت تستخدم يف إدارة السيولة يف منشآت املال واألعمال ما يلي:

 أذون اخلزانة:
يعترب أذون اخلزانة من أهم أدوات الدين يف السوق النقدية، وتصدرها احلكومة عن    

الورقة املالية املالئمة الستثمار  األذون يعترب املركزي لتمويل عجز املوازنة العامة للدولة، كما البنك طريق
من قيمتها االمسية لكافة الفوائض النقدية املؤقتة )إدارة النقدية( لشركات املال واألعمال. وتباع خبصم 

املتعاملني يف سوق النقد، أي بسعر بيع أقل من قيمتها االمسية، وعند االستحقاق تلتزم احلكومة بدفع 
القيمة املدونة على األذون، وميثل الفرق مقدار العائد الذي يتحصل عليه املستثمر. ويصدر األذون 

أشهر وتسعة أشهر وأثىن عشر شهرًا كحد بشكل دوري وابستحقاق يرتاوح بني ثالثة أشهر وستة 
 أقصى، ويتميز بسيولته العالية وضمان سداد قيمته االمسية عند االستحقاق.

 شهادات اإليداع:
املركزية كأداة من أدوات إدارة السيولة للمصارف  البنوك متثل شهادات اإليداع أدوات دين تصدرها   

ة ميكن استثمارها يف شهادات اإليداع لتحقيق مبدأ املوائمة التجارية اليت تتوفر لديها سيولة فائضة مؤقت
)تتناسب طرداًي مع فرتة  التجارية، حيث تعطي عائد متمثل يف فائدة البنوك بني السيولة والرحبية يف

االستحقاق( تستحق مع قيمة الشهادة االمسية يف اتريخ االستحقاق والذي يكون أقل من سنة. و ال 
قبل اتريخ االستحقاق إال من خالل البيع يف السوق الثاين الذي تتداول فيه  جيوز اسرتداد قيمتها

 وغريها من املؤسسات املالية. البنوك األوراق املالية قصرية األجل بني
 األوراق املالية اليت ال تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية:

 :الصكوك
أبهنا واثئق  تعترب الصكوك أداة مالية من أدوات النموذج املايل املستند على األسواق املالية، وتعرف   

متساوية القيمة االمسية، متثل حصصًا شائعة يف ملكية موجودات نقدية أو أعيان أو منافع أو خدمات 



 9201 نايري                  عشر ثالثالعدد ال              البحوث األكادمييةجملة 

123 

 

الستثمار أو التمويل، أو خليط منها، أو يف موجودات مشروع معني أو نشاط استثماري حمدد بقصد ا
 وال متثل الصكوك ديناً يف ذمة مصدرها حلاملها، وتصدر يف إطار عقد شرعي.

وتعترب الصكوك ذات خماطر متباينة وفق تباين خماطر العقود اليت تبىن على أساسها هياكل    
ليت وهياكل تبىن على أساس عقود املشاركات ا )هياكل تبىن على أساس عقود املداينات، الصكوك

تعتمد مبدأ تقاسم األرابح واخلسائر(، كما أهنا ال تعترب مصدر متويل دائم كما هو يف األسهم الحتوائها 
 على اتريخ استحقاق كما يف السندات.

صدر فيها إحدى الوزارات أو    
ُ
وتعرف صكوك االستثمار احلكومية على أهنا الصكوك اليت يكون امل

دات احلكم احمللي أو الشركات اململوكة للدولة ملكية عامة. وجيب اهليئات أو املؤسسات العامة أو وح
أن يكون إصدار الصكوك احلكومية وفق قانون الصكوك اللييب مقابل حق االنتفاع ابألصول فقط دون 
متلكها. كما يصدر الصك على أساس توكيل املصدر جلهة اإلصدار يف حفظ حقوقه وإدارة عملية 

 التصكيك.
 عند هيكلة وإصدار الصكوك ما يلي:وعليه يشرتط    
  أن تصدر ابسم مالكها، بفئات متساوية القيمة؛ إلثبات حق مالكها فيما متثله من

 مالية. والتزامات حقوق
 خدمات  أن متثل الصكوك حصة شائعة يف ملكية موجودات نقدية أو أعيان أو منافع أو

 خليطاً منها ومن احلقوق املعنوية والديون والنقود. أو
 إصدارها وتداوهلا. بضوابط شرعية تُنظم ن تصدر على أساس عقد شرعي،أ 
 متثله. ما أن خيضع تداوهلا لشروط تداول 
 بنسبة ما  حسب االتفاق املبني يف نشرة اإلصدار، ويتحملون غرمها أن يشارك مالكوها يف غنمها

 ميلكه كل منهم من صكوك.
  على حتول الصكوك إىل أسهم بعد موافقة جيوز أن تنص نشرة االكتتاب للصكوك غري احلكومية

 اهليئة الشرعية ومجيع أطراف العقد.
 قدرًا معينًا من  ال جيوز أن تشمل نشرة االكتتاب لصكوك االستثمار ضمان للقيمة االمسية أو

 الربح يف غري حاالت التعدي والتقصري.
 .ال جيوز إصدار أو تداول الصكوك إال من خالل سوق املال اللييب 
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 وممثل قانوين هلا ملتابعة ومحاية مصاحلهم  الصكوك تكوين هيئة مالكي الصكوك ملةحيق حل
 املشرتكة.

 .جيوز أن يتربع طرف اثلث مستقل بضمان الصكوك 
  جيوز أن تقدم جهة اإلصدار ملالك الصك بعض الضماانت العينية أو الشخصية لضمان

 مسؤوليتها يف حاالت تعديها أو تقصريها.
 صدر أوا جيوز أن يتعهد

ُ
االلتزام  جهٌة ما بشراء ما مل ُيكتتب فيه من الصكوك، ويكون مل

امللزم، وال جيوز أن يتقاضى  على أساس الوعد مبنياً  االكتتاب متعهد من
 ذلك التعهد. عموالت مقابل ابالكتتاب املتعهد

 .ال جيوز تصكيك الديون يف الذمم لغرض تداوهلا 
 الصكوك: أنواع
 .)صكوك التمويل )صكوك املراحبة، صكوك االستصناع، صكوك السلم 
  صكوك اإلجارة )صكوك ملكية األعيان القابلة للتأجري، صكوك ملكية منافع األعيان القابلة

 إلعادة التأجري، صكوك إجارة اخلدمات(.
 .)صكوك االستثمار )صكوك املضاربة، صكوك الوكالة ابالستثمار، صكوك املشاركة 
 ملشاركة يف اإلنتاج )صكوك املزارعة، صكوك املساقاة، صكوك املغارسة(.صكوك ا 
 .صكوك احملافظ االستثمارية 
 تداول الصكوك:  
تداول الصكوك واسرتدادها إذا كانت متثل حصة شائعة يف ملكية موجودات من أعيان أو  جيوز   

أما قبل بدء النشاط  ، بعد قفل ابب االكتتاب وختصيص الصكوك وبدء النشاط،أو خدمات منافع
كما تراعى أحكام الديون إذا متت التصفية وكانت املوجودات   ،فرتاعى الضوابط الشرعية لعقد الصرف

 بيع ما متثله الصكوك بثمن مؤجل.مّت ديواًن، أو 
د مصدر الصك يف نشرة إصدار الصكوك، بشراء ما تعهويف الصكوك القابلة للتداول جيوز أن ي   

بعد إمتام عملية اإلصدار بسعر السوق أو ابلسعر الذي يرتاضيان عليه  ،ه الصكوكيعرض عليه من هذ
 يوم الشراء، ولكن ال جيوز أن يكون وعد الشراء ابلقيمة االمسية للصك. 
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اليت تصدر وفق هيكلية خاصة ختضع  ولغرض حتليل خماطر وعوائد صكوك التمويل واالستثمار   
ينتفي فيها الراب والغرر يف العقود اليت تبىن على أساسها هياكل لضوابط وقواعد التمويل اإلسالمي، 

 وفقاً ملا يلي: املختلفة الدراسة تبيان هيكلة وإصدار الصكوك الصكوك. سيتم يف هذه
  

 هيكلة وإصدار صكوك اإلجارة: / أوالا 
أن تكون  بدايًة ننوه إىل جواز تعجيل األجرة أو تقسيطها أو أتجيلها حسب االتفاق، كما جيوز   

األجرة مببلغ اثبت، أو مببلغ متغري مرتبط بسعر املثل أو معدل عائد يف السوق له نفس املخاطر، ويف 
 حال تغيري قيمة اإلجارة يكون على الفرتات الالحقة غري املستحقة.

 :هيكلة وإصدار صكوك ملكية األعيان القابلة للتأجري 
منافع(، حبيث تصبح مستقلة عن بقية -اتامتياز -مباين-تعيني األصول القابلة للتصكيك )معدات -1

صدرة.
ُ
 األصول اململوكة للشركة امل

صدر بتأسيس شركة ذات غرض خاص  -2
ُ
، special purpose vehicle (SPV)يقوم امل

 وبيع األصل حمل التصكيك هلا بعد تقييمه بقيمته السوقية.
الصكوك على أساس عقدي البيع واإلجارة،  (SPV)تصدر الشركة ذات الغرض اخلاص  -3

على الشيوع بغنمها وغرمها، وذلك  وتستخدم حصيلتها لشراء األصل حمل التصكيك، وتكون ملكيتها
 على أساس املشاركة فيما بني مالكي الصكوك.

صدرة بعقد  (SPV)تقوم الشركة ذات الغرض اخلاص  -4
ُ
بتأجري األصل حمل التصكيك للشركة امل

جارة تشغيلية(، على أن تتحمل جهة اإلصدار كل ما يتعلق ابلصيانة األساسية لألصل املؤجر إجارة )إ
صدر يف حال ما كان مؤجراً لألصل الصيانة الدورية التشغيلية.

ُ
 ويتحمل امل

تكون األجرة هي العائد الدوري حلملة الصكوك، إضافة للعائد الرأمسايل أو اخلسارة الرأمسالية يف  -5
يمة األصل السوقية ابلنقصان أو الزايدة، أو تغري السعر الذي يتم الرتاضي عليه عن القيمة حال تغري ق

 االمسية عند االستحقاق. 
 وحىت هناية أجلها.بعد متلك مالك الصكوك للموجودات جيوز تداوهلا منذ حلظة إصدارها  -6
صدر الصكوك أو لغري تطفأ  -7

ُ
ه وذلك بعد انتهاء مدة صكوك ملكية املوجودات ببيع املوجودات مل

ابلسعر الذي يرتاضى عليه  اإلجارة املنصوص عليها يف نشرة اإلصدار، ويكون البيع بسعر السوق أو
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املوجودات  ملكيةكما تطفأ صكوك ، وتوزيع القيمة على مالكي الصكوك.  ُمصدر الصك وحامله
لسعر الذي يرتاضى عليه مالك اب بسعر السوق، أواملؤجرة عند اسرتدادها من قبل ُمصدرها قبل أجلها 

 الصك وُمصدره.
  اإلجارة املنتهية ابلتمليكهيكلة وإصدار صكوك: 
منافع(، حبيث تصبح مستقلة عن بقية -امتياز-مباين-تعيني األصول القابلة للتصكيك )معدات -1

صدرة.
ُ
 األصول اململوكة للشركة امل

صدر بتأسيس شركة ذات غرض خاص  -2
ُ
، وبيع األصل حمل التصكيك هلا بعد (SPV)يقوم امل

 تقييمه بقيمته السوقية.
الصكوك على أساس عقدي البيع واإلجارة،  (SPV)تصدر الشركة ذات الغرض اخلاص  -3

على الشيوع بغنمها وغرمها، وذلك  وتستخدم حصيلتها لشراء األصل حمل التصكيك، وتكون ملكيتها
 على أساس املشاركة فيما بني مالكي الصكوك.

جيب الفصل بني عقدي اإلجارة والتمليك سواء عند البيع تدرجييًا أو التمليك هببة مشروطة بتمام  -4
 السداد. 

صدرة بعقد  (SPV)تقوم الشركة ذات الغرض اخلاص  -5
ُ
بتأجري األصل حمل التصكيك للشركة امل

 منتهية ابلتمليك.إجارة 
ستأجر بشراء األصل املستأجر بسعر السوق يف حال متلك األصل إبعطاء خيار للمتكون األجرة  -6

هي العائد الدوري حلملة أو بتقييم اخلرباء وذلك بعد دفع مجيع األقساط اإلجيارية خالل مدة اإلجارة، 
يف حال تغري قيمة و  الناتج عن البيع بعقد منفصل الصكوك، إضافة للعائد الرأمسايل أو اخلسارة الرأمسالية

الزايدة، أو تغري السعر الذي مت الرتاضي عليه عن القيمة االمسية عند  األصل السوقية ابلنقصان أو
 االستحقاق. 

ويف حال متلك األصل بعقد هبة مستقل أو وعد ابهلبة بوعد مستقل بعد سداد كامل األجرة املتفق    
 عليها، أو يف حال متلك األصل إببرام عقد بيع مستقل بثمن رمزي بعد انتهاء عقد اإلجارة يكون

أما يف حال  العائد فيها يف القيمة اإلضافية لقيمة جمموع أقساط اإلجيار عن قيمة الصكوك االمسية.
يكون العائد  متلك األصل عن طريق البيع بباقي األقساط يف وقت خيتاره املستأجر وبعقد جديد،

    مار فيها.متضمنا مع قيمة القسط، مبا حيقق قيمة الصكوك االمسية إضافة إىل العائد على االستث
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 وحىت هناية أجلها.بعد متلك مالك الصكوك للموجودات جيوز تداوهلا منذ حلظة إصدارها  -7
مع سداد أخر قسط من قيمة األصل وعائد  صكوك ملكية املوجودات املنتهية ابلتمليك تطفأ -8

صدر( إىل محلة الصكوك
ُ
ية للمستأجر ابنتقال كامل امللكتطفأ حيث  ،اإلجارة من قبل املستأجر )امل

بعد املدة احملددة يف العقد. وعند انتقال امللكية ابلبيع التدرجيي يقسم األصل حمل التعاقد إىل حصص 
حيدد العقد قيمة كل منها وقسطها ومدة كل قسط، و تنتقل ملكية كل حصة إىل املشرتي بتوقيع عقد 

التفاق، يكون ابتفاق الطرفان منفصل. أما إذا كان التمليك بدفعة واحدة عند انتهاء املدة حسب ا
 .على سعر البيع عند التعاقد اجلديد و نقل امللكية بعقد جديد ومنفصل عن عقد اإلجارة

ويف حالة إطفاء صكوك اإلجارة ملنتهية ابلتمليك القائمة على هبة األصل للمستأجر عند    
هبة جديد. ويف حال ما االستحقاق وسداد آخر قسط، فتنتقل ملكية األصل املؤجر للمستأجر بعقد 

مت إبرام عقد هبة مشروطة عند توقيع عقد اإلجارة، تطفأ الصكوك وتنتقل ملكية األصل عند سداد 
 آخر قسط دون إبرام عقد جديد.

 :هيكلة وإصدار صكوك ملكية منافع األعيان القابلة إلعادة التأجري 
صدر بتأسيس شركة ذات غرض خاص  -1

ُ
(، وبيع املنفعة حمل التصكيك هلا لفرتة (SPVيقوم امل

 زمنية معلومة. 
تصدر الصكوك على أساس عقد اإلجارة وتستخدم حصيلتها لشراء منفعة األصل. وميثل الصك  -2

 حصة شائعة يف ملكية املنفعة فقط دون ملكية األصل.
صكيك للشركة تقوم الشركة ذات الغرض اخلاص مالكة املنفعة بتأجري األصل/املنفعة حمل الت -3

صدرة بعقد إجارة، على أن تتحمل جهة اإلصدار كل ما يتعلق ابلصيانة األساسية لألصل املؤجر 
ُ
امل

صدر يف حال ما كان مؤجراً لألصل/املنفعة الصيانة الدورية التشغيلية.
ُ
 ويتحمل امل

ساط األجرة تكون األجرة هي العائد الدوري للصكوك، ويتمثل العائد عند االستحقاق يف قيمة أق -4
االستحقاق يتمثل العائد يف قيمة أقساط األجرة  اتريخالقيمة االمسية للصكوك. وعند االسرتداد قبل  -

ابلسعر  بسعر السوق، أو+ العائد الرأمسايل أو اخلسارة الرأمسالية من قيمة املوجودات/املنافع املؤجرة 
من قبل اخلرباء واملتخصصني، حيث  الذي يرتاضى عليه مالك الصك وُمصدره، أو ابلتنضيض احلكمي

صل/املنفعة عند االسرتداد أعلى لأليتحقق العائد الرأمسايل حلملة الصكوك عندما تكون القيمة السوقية 
 من قيمتها االمسية.
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 وحىت هناية أجلها.بعد متلك مالك الصكوك للمنفعة جيوز تداوهلا منذ حلظة إصدارها  -5
 تهاء مدة اإلجارة املبينة يف نشرة اإلصدار.صكوك ملكية املنافع ابنتطفأ  -6
 :)هيكلة وإصدار صكوك إجارة حملها االختصاص )امتياز 
صدر بتأسيس شركة ذات غرض خاص  -1

ُ
( وبيع االمتياز اجملعول حماًل للتصكيك (SPVيقوم امل

 بثمن حيدد وفق السوق أو من خالل تقدير اخلرباء.
متياز على أساس عقد إجارة اخلدمات، ودفع القيمة ( بتصكيك اال(SPVتقوم جهة اإلصدار  -2

 للُمصدر.
يتمثل عائد هذا النوع من الصكوك يف إيراد دوري يوزع على محلة الصكوك. ويف حال كان  -3

؛ يتقاضى أجرة عن الوكالة ينص عليها يف اتفاقية االمتيازاملُصدر وكيل عن محلة الصكوك يف إدارة هذا 
 إصدار الصكوك.

 وحىت هناية أجلها. متيازبعد متلك مالك الصكوك لالجيوز تداوهلا منذ حلظة إصدارها  -4
عند االستحقاق املبني يف نشرة اإلصدار، وعند اسرتداد و تملك التطفأ الصكوك يف هناية مدة  -5

صدر قبل موعد االستحقاق يتم التنضيض احلكمي من قبل خرباء يف تقدي
ُ
ر ملكية االمتياز من قبل امل

 القيمة السوقية للمدة املتبقية من عمر الصكوك.
   اثنياا / هيكلة وإصدار صكوك املراحبة:

صدر بتأسيس شركة ذات غرض خاص  -1
ُ
 ومتثل املشرتي األمر بشراء سلعة املراحبة. (SPV)يقوم امل

امسية ( إبصدار صكوك على أساس عقد املراحبة بقيمة (SPVتقوم الشركة ذات الغرض اخلاص  - -2
 متساوية لكل الصكوك.

تقوم الشركة ذات الغرض اخلاص أو الوكيل )عندما تكون احلاجة ملحة للتوكيل( ابستخدام حصيلة  -3
اإلصدار يف متويل شراء بضاعة املراحبة لبيعها للواعد بشرائها بعد متلكها وقبضها )تكون يف ضمان محلة 

 الصكوك(.
 ة بعد شرائها وقبل بيعها.ميثل الصك حصة شائعة يف هذه البضاع -4
 تقوم الشركة ذات الغرض اخلاص ببيع سلعة املراحبة للُمصدر وتصبح يف ضمانته. -5
 ميثل الصك حصة شائعة يف مثن البضاعة بعد بيعها للواعد بشرائها. -6
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عائد صكوك املراحبة هو الفرق بني مثن شراء بضاعة املراحبة ومثن بيعها للواعد بشرائها. ويكون  -7
 نسبة مئوية من رأس مال بضاعة املراحبة.

ال جيوز تداول صكوك املراحبة بعد تسليم بضاعة املراحبة للمشرتي، أما بعد شراء البضاعة وقبل  -8
 بيعها للمشرتي فيجوز التداول.

 .يف اتريخ االستحقاق يتم إطفاء صكوك املراحبة مع حتصيل أخر قسط من قيمة بيع سلعة املراحبة -9
 هيكلة وإصدار صكوك املشاركة: اثلثاا /

صدر بتأسيس شركة ذات غرض خاص  -1
ُ
 (.(SPVيقوم امل

( إبصدار صكوك على أساس عقد مشاركة بقيمة امسية (SPVتقوم الشركة ذات الغرض اخلاص  -2
 متساوية لكل الصكوك.

ة تقوم الشركة ذات الغرض اخلاص )جهة اإلصدار طالب املشاركة( ابلدخول يف عقد مشارك -3
ابستخدام حصيلة اإلصدار )حصة محلة الصكوك يف املشاركة( اليت متثل حصة شائعة يف ملكية أعيان 

صدر للمتاجرة هبا ابلبيع أو اإلجارة.
ُ
 و منافع و ديون ونقود وحقوق مالية أخرى مع امل

صة حتدد نشرة إصدار هذه الصكوك والعقود الشرعية امللحقة هبا شروط وأحكام عقد املشاركة وح -4
 محلة الصكوك يف ربح املشاركة.

جيري توزيع أرابح املشاركة إن وجدت بعد استقطاع حصة الشريك من األرابح احملققة ابلنسبة  -5
املتفق عليها بينهما، حيث جيري توزيع األرابح املستحقة حلملة الصكوك بصفة دورية،. كما يتحملون 

 بنسبة ما حيمله كل منهم من صكوك. كوفق حصة محلة الصكو  خماطر )خسارة( هذا االستثمار
بعد قفل ابب االكتتاب وختصيص الصكوك وبدء النشاط يف األعيان املشاركة يتم تداول صكوك  -6

 واملنافع.
تطفأ صكوك املشاركة ابنتهاء مدة املشاركة املنصوص عليها يف نشرة اإلصدار، والقيام بتنضيض   -7

سائر على مالكي الصكوك بنسبة ما ميلكه كل منهم بعد موجودات املشروع وتوزيع األرابح أو اخل
اقتطاع حصة الشريك. أما صكوك املشاركة املتناقصة فتطفأ ابنتهاء فرتة التخارج املنصوص عليها يف 

صدر حلملة الصكوك.
ُ
 نشرة اإلصدار ومع أخر قيمة مسددة من امل
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 رابعاا / هيكلة وإصدار صكوك املضاربة:
صدر بتأسيس شركة ذات غرض خاص  -1

ُ
 (.(SPVيقوم امل

( إبصدار صكوك على أساس عقد مضاربة  بقيمة امسية (SPVتقوم الشركة ذات الغرض اخلاص  -2
متساوية لكل الصكوك، حيث ميثل الصك حصة شائعة يف ملكية موجودات املضاربة )وتشمل األعيان 

 ألخرى(، وىف مثنها بعد بيعها.واملنافع والديون والنقود واحلقوق املالية ا
تستخدم حصيلة اإلصدار لدفع رأمسال املضاربة للمضارب )جهة اإلصدار(، ويستحق محلة  -3

الصكوك )أرابب املال( حصة من عائد استثمار موجودات املضاربة، ويتحملون خماطر )خسارة( هذا 
ارة الناجتة عن التعدي أو ويتحمل املضارب اخلساالستثمار بنسبة ما حيمله كل منهم من صكوك، 

وحتدد نشرة إصدار الصكوك والعقود الشرعية امللحقة هبا شروط وأحكام عقد املضاربة وحصة التقصري. 
  .محلة الصكوك من الربح

ميكن مجع حصيلة اإلصدار يف وعاء استثماري يستخدم يف عمليات متويل ابملراحبة أو اإلجارة أو  -4
على عدة عقود للمضاربة جيري التنضيض احلكمي هلا يف هناية كل فرتة املشاركة، حبيث تصمم الصكوك 

 ومن مث الدخول يف مضاربة جديدة.    
جيوز تداول صكوك املضاربة بعد قفل ابب االكتتاب وختصيص الصكوك وبدء النشاط  يف  -5

 األعيان واملنافع.
شرة اإلصدار، وتنضيض صكوك املضاربة ابنتهاء مدة املضاربة املنصوص عليها يف نتطفأ  -6

موجوداهتا، وتوزيع أرابح املضاربة على مالكي الصكوك بنسبة ما ميلكه كل منهم بعد اقتطاع حصة 
املضارب. ويف حالة وجود خسائر يتحملها مالكو الصكوك بنسبة ما ميلكه كل منهم وخيسر املضارب 

 .جهده
 صكوك الوكالة ابالستثمار:هيكلة وإصدار خامساا / 

صدر بتأسيس شركة ذات غرض خاص  -1
ُ
 (.(SPVيقوم امل

( إبصدار صكوك على أساس عقد الوكالة ابالستثمار (SPVتقوم الشركة ذات الغرض اخلاص  -2
وحصيلة االكتتاب هي  ،ومالكو الصكوك هم املوكلون ،الستثماراب)تعترب جهة اإلصدار هي الوكيل 

 ساوية لكل الصكوك.املبلغ املوكل يف استثماره( بقيمة امسية مت



 9201 نايري                  عشر ثالثالعدد ال              البحوث األكادمييةجملة 

131 

 

، وميثل الصك حصة شائعة ميلك مالكو الصكوك ما متثله الصكوك من موجودات بغنمها وغرمها -3
يف ملكية موجودات الوكالة )تشمل األعيان واملنافع والديون والنقود واحلقوق املالية األخرى(، وىف مثنها 

 بعد بيعها.
داهتا ويتحملون خماطر هذا االستثمار بنسبة ما يستحق محلة صكوك الوكالة عائد استثمار موجو  -3

حيمله كل منهم من صكوك، ويستحق الوكيل أجرًا معلومًا مضمواًن على محلة الصكوك، وقد يستحق 
 حافزاً مقرون مبعدل أداء معني. 

بعد قفل ابب االكتتاب وختصيص الصكوك وبدء النشاط صكوك الوكالة ابالستثمار جيوز تداول  -5
 واملنافع. يف األعيان

صكوك الوكالة ابالستثمار ابنتهاء مدة االستثمار املنصوص عليها يف نشرة اإلصدار، تطفأ  -6
على مالكي الصكوك  -إن وجدت-وتنضيض موجودات عملية االستثمار، وتوزيع األرابح واخلسائر 

 بنسبة ما ميلكه كل منهم بعد اقتطاع أجرة الوكيل.
 لم:سادساا / هيكلة وإصدار صكوك الس

صدر بتأسيس شركة ذات غرض خاص  -1
ُ
 (.(SPVيقوم امل

( إبصدار صكوك على أساس عقد السلم  بقيمة امسية (SPVتقوم الشركة ذات الغرض اخلاص  -2
 متساوية لكل الصكوك.

ميثل الصك حصة شائعة يف ملكية سلعة السلم قبل قبضها، ويف السلعة بعد قبضها وىف مثنها بعد  -3
 بيعها.

 عائد الصكوك يف الفرق بني مثن شراء سلعة السلم ومثن بيعها. يتمثل -4
 ال جيوز تداول صكوك السلم. -5
صكوك السلم يف اتريخ االستحقاق املنصوص عليه يف نشرة اإلصدار واستالم سلعة السلم تطفأ  -6

 وبيعها بسعر السوق، وتوزيع حصص بيعها على مالكي الصكوك بنسبة ما ميلكون منها، ويف حالة
 عدم بيعها يتم توزيع موجودات سلعة السلم على محلة الصكوك حسب نسب ملكيتهم.

 سابعاا / هيكلة وإصدار صكوك االستصناع:
صدر بتأسيس شركة ذات غرض خاص  -1

ُ
 (.(SPVيقوم امل
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( إبصدار صكوك على أساس عقد االستصناع  بقيمة (SPVتقوم الشركة ذات الغرض اخلاص  -2
 لصكوك.امسية متساوية لكل ا

 تستخدم حصيلة إصدارها يف متويل تصنيع أصل مبيع استصناعاً لتسليمها إىل مشرتيه استصناعاً. -3
 ميثل الصك حصة شائعة يف ملكية األصل املصنع، وىف مثنه بعد تسليمه ملشرتيه. -4
يتمثل عائد صك االستصناع يف الفرق بني تكلفة تصنيع األصل )القيمة االمسية للصك( ومثن  -5

 بيعه.
جيوز تداول صكوك االستصناع إذا حتولت النقود إىل أعيان مملوكة ملالك الصكوك يف مدة  -6

 االستصناع.
نشرة اإلصدار، واستالم السلعة  يف تطفأ صكوك االستصناع يف اتريخ االستحقاق املنصوص عليه -7

صنعة وبيعها اب
ُ
صدر أو بسعر سعرلامل

ُ
صص بيعها على مالكي السوق، وتوزيع ح املتفق عليه مع امل

على محلة )إذا كانت قابلة للتوزيع( أو توزيع املوجودات املصنوعة  ،الصكوك بنسبة ما ميلكون منها
 الصكوك بنسبة ما ميلكه كل منهم.

 اثمناا / هيكلة وإصدار صكوك املزارعة:
صدر بتأسيس شركة ذات غرض خاص  -1

ُ
 (.(SPVيقوم امل

( إبصدار صكوك على أساس عقد املزارعة  بقيمة امسية (SPVتقوم الشركة ذات الغرض اخلاص  -2
 تستخدم حصيلتها يف متويل تكاليف الزراعة. ،متساوية لكل الصكوك

ميثل الصك حصة شائعة يف ملكية موجودات املزارعة غري األرض وىف الزرع بعد ظهوره )احملصول(  -3
صدر(، وىف مثن وذلك حسب احلصص احملددة يف نشرة اإلصدار بينهم وبني صاحب

ُ
 الزرع األرض )امل

 بعد بيعه.
يتمثل عائد الصكوك يف مثن احلصة املعلومة من الزرع مطروحًا منها القيمة االمسية للصكوك  -4

 )تكاليف الزرع( .
إذا كان  جيوز تداول صكوك املزارعة بعد قفل ابب االكتتاب وختصيص الصكوك وبدء النشاط -5

مَّا إذا كانوا هم امللتزمني ابلعمل )الزراعة( فال جيوز تداول الصكوك أ ،مالكو الصكوك مالكي األرض
  .إال بعد بدو صالح الزرع أو الثمر
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صكوك املزارعة ابنتهاء مدة املزارعة املنصوص عليها يف نشرة اإلصدار، وبيع احملصول الزراعي  تطفأ -6
بسعر السوق، وتوزيع حصص بيعه على مالكي الصكوك بنسبة ما ميلكون منه، أو توزيع احملصول 

 الزراعي على مالكي الصكوك بنسبة ما ميلكه كل منهم.
 اتسعاا / هيكلة وإصدار صكوك املساقاة:

صدر بتأسيس شركة ذات غرض خاص  -1
ُ
 (.(SPVيقوم امل

( إبصدار صكوك على أساس عقد املساقاة  بقيمة امسية (SPVتقوم الشركة ذات الغرض اخلاص  -2
 متساوية لكل الصكوك. تستخدم حصيلتها يف متويل رعاية أشجار قابلة للثمار.

صدر للصكوك بسقي الزرع وهتذيبه وتسميده ومع -3
ُ
 اجلة اآلفات اليت تصيبه حىت يثمر.يتعهد امل

ميثل الصك حصة شائعة يف ملكية موجودات املساقاة غري الشجر، وىف الثمر بعد ظهوره وذلك  -4
صدر(، وىف مثن

ُ
 بعد بيعه. الثمر حسب احلصص احملددة يف نشرة اإلصدار بينهم وبني مالك الشجر )امل

لثمر مطروحًا منها القيمة االمسية للصكوك يتمثل عائد الصكوك يف مثن احلصة املعلومة من ا -4
 )تكاليف العناية ابلشجر(.

إذا كان  جيوز تداول صكوك املساقاة بعد قفل ابب االكتتاب وختصيص الصكوك وبدء النشاط -5
أمَّا إذا كانوا هم امللتزمني ابلعمل )السقي( فال جيوز تداول الصكوك  ،مالكو الصكوك مالكي األرض

  .الزرع أو الثمر إال بعد بدو صالح
تطفأ صكوك املساقاة ابنتهاء مدة املساقاة املنصوص عليها يف نشرة اإلصدار، وبيع احملصول  -6

أو توزيع  ،الزراعي بسعر السوق، وتوزيع حصص بيعه على مالكي الصكوك بنسبة ما ميلكون منه
 احملصول الزراعي على مالكي الصكوك بنسبة ما ميلكه كل منهم.

 صكوك املغارسة:هيكلة وإصدار عاشراا / 
صدر بتأسيس شركة ذات غرض خاص  -1

ُ
 (.(SPVيقوم امل

( إبصدار صكوك على أساس عقد املغارسة بقيمة امسية (SPVتقوم الشركة ذات الغرض اخلاص  -2
 تستخدم حصيلتها يف متويل غرس األرض أبشجار ذات قيمة اقتصادية. ،متساوية لكل الصكوك

صدر ل -3
ُ
 لصكوك برعاية غرس األرض حىت تصل ملرحلة اإلمثار.يتعهد امل
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ميثل الصك حصة شائعة يف ملكية موجودات املغارسة من األرض والغرس، و يف مثنها بعد بيعها  -4
صدر(، وىف مثن بيع

ُ
 وذلك حسب احلصص احملددة يف نشرة اإلصدار بينهم وبني مالك الشجر )امل

 والشجر.املتفق عليها من األرض حصة محلة الصكوك 
مطروحاً موجودات املغارسة من األرض والغرس يتمثل عائد الصكوك يف مثن احلصة املعلومة من  -4

 منها القيمة االمسية للصكوك )تكاليف غرس الشجر وعنايته(.
جيوز تداول صكوك املغارسة بعد قفل ابب االكتتاب وختصيص الصكوك وبدء النشاط سواء كان  -5

 األرض أم امللتزمني ابلغرس.مالكو الصكوك مالكي 
تطفأ صكوك املغارسة ابنتهاء مدة املغارسة املنصوص عليها يف نشرة اإلصدار، وبيع حصة محلة  -6

وتوزيع حصص البيع على مالكي الصكوك بنسبة ما  املتفق عليها من األرض والشجر،الصكوك 
)إن أمكن( على مالكي  الشجراملتفق عليها من األرض و ميلكون منها. أو توزيع حصة محلة الصكوك 

 الصكوك بنسبة ما ميلكه كل منهم.
 حتليل خماطر الصكوك:

ألغراض  ذات السيولة العالية االستثمارية احملافظ لتكوين تتمثل معايري اختيار األوراق املالية   
 :يف املخاطر التالية االستثمار واملوائمة بني السيولة والرحبية وإدارة السيولة

 عامة:املخاطر ال
 املخاطر املالية: 

ومن مث مدى حتقق اخلسائر الرأمسالية للورقة املالية يف  ؛املخاطر املالية يف درجة تذبذب السعرتتمثل    
، حيث تتعرض كافة الصكوك القابلة للتداول هلذه املخاطر، ابعتبار حالة البيع قبل موعد االستحقاق

السيولة أو ظهور فرص بديلة حتقق عوائد أعلى، وهبذا إمكانية بيعها قبل موعد استحقاقها؛ ألغراض 
صدر عرضه لتحقق خسائر رأمسالية عند بيع الصكوك بقيمة سوقية أقل 

ُ
يكون محلة الصكوك دون امل

 من قيمتها االمسية.
أما عند االحتفاظ ابلصك إىل اتريخ االستحقاق؛ فحملة الصكوك يتعرضون ملخاطر تغري القيمة    

صدر الصكوك الذي  السوقية إىل أقل
ُ
من قيمتها االمسية عند اإلطفاء، والعكس صحيح ابلنسبة مل

يتعرض هلذه املخاطر عند ارتفاع القيمة السوقية عن القيمة االمسية للصك عند اإلطفاء. أما الصكوك 
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ص
ُ
در اليت جيوز اسرتدادها والقابلة لالستدعاء قبل اتريخ االستحقاق، واليت من املتوقع أن يسرتدها امل

 عندما تكون القيمة السوقية أقل من قيمتها االمسية، يتحقق فيها أيضاً خسائر رأمسالية حلملة الصكوك.  
للشركة  أو العسر املايل سواًء الفين منه أو احلقيقي وتزداد املخاطر املالية مع احتمال حتقق اخلسائر   

صدرة للورقة املالية
ُ
ة عدم قدر  تتمثل يف . ود االلتزاماتاليت تعرف مبخاطر التوقف عن سداو  ،امل

صدر
ُ
، الذي قد يرجع إىل ظروف اقتصادية استحقاقهاقيمة الورقة عند  على سداد العوائد أو سداد امل

صدر )خماطر خاصة(
ُ
وعلى هذا األساس يستوجب األمر  .عامة )خماطر عامة( أو ظروف خاصة ابمل

صدر على السداد، فبظهور احتمال ولو عند االستثمار يف الصكوك بشكل عام دراسة وحتليل قد
ُ
رة امل

صدر على سداد قيمة العائد أو قيمة الصكوك؛ كفيل ابخنفاض قيمة 
ُ
ضعيف؛ عن عدم قدرة امل

الصكوك السوقية، انهيك عن عدم قدرته وعجزه احلقيقي عن السداد، الذي حيقق خسائر رأمسالية  
 و منافع أو ديون. كبرية؛ تعتمد حدهتا على ما متثله الصكوك من أعيان أ

 خماطر سعر الفائدة: 
الذي  يزيد احلد األدىن من العائد املطلوب من قبل املستثمرين؛يف السوق؛ عند ارتفاع أسعار الفائدة    

صدرة ابالخنفاض،بدوره ينعكس 
ُ
 اخلسائر الرأمسالية عند البيعمعه تحقق تو  على أسعار األوراق املالية امل

يف حال اخنفضت القيمة السوقية للورقة املصدرة عن  االستحقاق؛قبل موعد و  خالل عمر الصك
عند االحتفاظ ابلورقة املالية ملوعد االستحقاق )هذا ما مييز الصكوك عن األسهم  قيمتها االمسية، أما

اليت تعترب مصدر متويل دائم، بينما الصكوك تتشابه مع السندات يف أهنا ذات آجال حمددة( يتم 
يف صكوك املراحبة  فقط يتحقق الذي ؛ واخلسائر ابملعىن احملاسيب المسية و ال تتحققاسرتداد القيمة ا
إذا أخذان تكلفة الفرصة البديلة عند ارتفاع أسعار أما  .و الشراكة املتناقصة ابلتمليك واإلجارة املنتهية

يف  االستثماراخلسائر ابملعىن االقتصادي، فالعوائد احملققة على عندها  تتحققيف السوق فالفائدة 
 .عليها وأقل من معدل العائد املطلوب حلملتها تصبح غري جمزية الصكوك،

وحتقق أرابح  ؛فيفرتض يف قيمة الورقة املالية السوقية أن ترتفع ؛أما عند اخنفاض أسعار الفائدة   
ارات يف ؛ ابعتبار أهنا حتقق عوائد أعلى من عوائد االستثمرأمسالية عند بيعها قبل موعد االستحقاق

ويف حال االحتفاظ هبا حلني موعد االستحقاق تكون العوائد جمزية السوق لذات املستوى من املخاطر، 
 حيث أهنا أعلى من عائد الفرصة البديلة لالستمارات ذات نفس املستوى من املخاطر.
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 :خماطر القوة الشرائية 
عند حدوث التضخم واخنفاض القوة الشرائية، ينعكس ذلك على العوائد الدورية والرأمسالية    

الثابتة أو العوائد لالستثمار يف األوراق املالية ابالخنفاض أيضاً. وابلتايل األوراق املالية ذات الفائدة 
، وهذا ينطبق اليةخسائر رأمسوحتقق ( تنخفض قيمتها أو صكوك املراحبة و اإلجارة مثالً  )السندات

معدل العائد أيضًا على كافة أنواع األوراق املالية و الصكوك؛ يف حال ما كانت عوائدها أقل من 
 .املطلوب عليها جراء التضخم

 خماطر تذبذب أسعار الصرف: 
عند اخنفاض قيمة العملة احمللية مقابل العمالت الرئيسية، حتدث موجات من التضخم، وخاصة     

 متويلتؤدي إىل صعوبة احلصول على  ؛املصاحبة بسياسات نقدية انكماشية على مستوى الدولةتلك 
لتغطية حاجتها من النقدية، هلذا تضطر الشركات لالحتفاظ ابلنقدية، وخوفًا من آتكل قوهتا جراء 

ني السيولة للموائمة ب ذات سيولة عالية؛ اخنفاض قيمتها، تقوم ابستثمارها يف أوراق مالية قصرية األجل
 والرحبية واحملافظة على القيمة.

 خماطر السوق: 
يف االجتاهات  تؤثر ،ملخاطر تتعلق بعوامل اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية خماطر السوق؛ ترجع   

املتداولة فيه، مبا فيها الصكوك القابلة  ويف قيمة األوراق املالية املال السعرية الصاعدة واهلابطة يف سوق
 للتداول.

فإن املخاطر سالفة الذكر؛ تتأثر هبا كافة األوراق املالية، إال أن درجة التأثر هبا ختتلف من  وعلية؛   
ورقة مالية إىل أخرى؛ وذلك حسب حساسية هذه األوراق جتاه املخاطر العامة؛ واليت تكون ذات 

اسية جتاه املخاطر العامة عالقة طردية مع عوائد األوراق املالية، فعلى سبيل املثال الصكوك األكثر حس
يفرتض أن حتقق عوائد أعلى من تلك األقل حساسية، وهذا وفق مقتضيات العالقة التعويضية والتوازنية 

 بني العائد واملخاطرة.
 خماطر السيولة: 

خماطر السيولة تكمن يف عدم القدرة على بيع الورقة املالية أو احتمال بيع الورقة املالية أبقل من    
السوقي نتيجة لظروف السوق، وخاصة األسواق الضحلة اليت ال تتمتع ابلعمق واالتساع أو اليت سعرها 

 .من حرية اخلروج من السوق احلد تعاين من ضعف التداول ومن مث
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صدرة،    
ُ
هذا النوع من املخاطر يعتمد ابلدرجة األوىل على سوق املال الذي يتم فيه تداول الصكوك امل

ه من املخاطر العامة اليت تواجه كافة األوراق املالية مبا فيها الصكوك، األمر الذي ومن مث ميكن اعتبار 
يتطلب من املكتتبني فيها أن أيخذوا هذه املخاطر بعني االعتبار؛ وخاصة املستثمرين أصحاب مراكز 
 االستثمار قصرية األجل؛ أو الذين ال يرغبون يف االحتفاظ ابلصكوك لتاريخ االستحقاق؛ أو عند
صدر 

ُ
االستثمار يف الصكوك القابلة لالستدعاء؛ اليت جيوز فيها االستدعاء و االسرتداد من قبل امل

 وإطفائها قبل اتريخ االستحقاق. 
السعرية اليت تواجهها األوراق املالية  والتذبذابت التقلبات ميكن اعتبار أنوأتسيساا على ما سبق؛   

)أقل من سنة(  هانتيجة لقصر فرتة استحقاق؛ قصرية األجل أقل منه يف األوراق املالية طويلة األجل
 ية.السوقتها قيمعن و املتولدة عنها واخنفاض عدم التأكد بشأن العوائد 

حتقيق التوازن بني االستثمارات ألساس يتطلب األمر عند إدارة احملافظ االستثمارية اوعلى هذا    
عوائد جمزية عند  القصرية والطويلة األجل، فاالستثمار يف األوراق املالية طويلة األجل حيقق للمستثمر

يف السوق، أما االستثمار يف أوراق مالية قصرية  ةائد املطلوبو اخنفاض أسعار الفائدة ومعدالت الع
اه تقلبات العوائد يف السوق منه يف األوراق املالية طويلة جت )أقل خماطرة( حساسية أقلفيعترب  األجل

ارتفاع  خماطر حتمي املستثمر من ؛األجل، فاألوراق املالية قصرية األجل تتمتع بفرتة اسرتداد قصرية
استثمارها بشكل أسرع وبعوائد  معدالت الفائدة والعوائد يف السوق؛ وذلك من خالل إمكانية إعادة

  جديدة أعلى.
ن املتعارف عليه أن املخاطر املالية وتذبذب القيمة السوقية وخماطر كل من سعر الفائدة وخماطر وم   

القوة الشرائية وتذبذب أسعار الصرف تنعكس بقوة على أسعار األوراق املالية القابلة للتداول جراء 
زيد بزايدة املخاطر أتثريها املباشر على احلد األدىن من العائد املطلوب من قبل املستثمرين، الذي ي

ال ميكن  سالفة الذكر وينعكس على القيمة السوقية لألوراق املالية ابالخنفاض أثناء عمر الصك. وعليه
يف السوق  وخماطر تذبذب القيمة السوقية وتذبذب أسعار الصرف جتاهل خماطر تغري أسعار الفائدة

املالية بشكل عام. فاملخاطر املرتبطة ابرتفاع وعالقتها العكسية مع أسعار األوراق وخماطر القوة الشرائية 
مبا فيها الصكوك القابلة  واخنفاض معدالت العوائد تتعرض هلا كافة األوراق املالية املتداولة يف السوق

 .للتداول
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السوقية قبل وعند  تهاتتعرض للمخاطر املالية وخماطر تغري قيم الصكوكيتضح مما سبق أن كما     
جراء  ،متطلبات إدارة السيولة يف املدى القصري تستوجب حتقق شروط وهي وهبذا ف ،االستحقاق

احتمال تعرضها للتذبذب يف قيمتها السوقية. غري أن ُمصدر هذا النوع من الصكوك يتعرض ملخاطر 
للصكوك أو ما متثله جراء احتمال ارتفاع القيمة السوقية  ؛أكرب من تلك اليت يتحملها محلة الصكوك

الستثمار و إدارة استحقاق، األمر الذي يتطلب كفاءة يف االاالمسية عند  اعن قيمته فعمن أصول ومنا
صدرة.

ُ
  املخاطر لدى اجلهات امل

إال أنه ونتيجة لطبيعة صكوك املراحبة و صكوك االستصناع وصكوك السلم وصكوك املزارعة و    
يكون ببيع سلعة الصكوك، املتضمنة  املساقاة و املغارسة املتمثلة يف أن إطفائها عند موعد االستحقاق

لقيمة الصكوك االمسية مضافا إليها العائد، فهي هبذا ضمانة للحصول على قيمة االستثمار ابلكامل 
دون اخنفاض وال زايدة )وخاصة إذا كان هناك حتوط بسلم أو إستصناع موازي( مع عائد إضايف يفرتض 

عالوات املختلفة عن املخاطر، وابلتايل حتقق عوائد جمزية أنه جمزي، ابعتبار أن هذا العائد حيتوي على ال
وتعوض خماطر االستثمار فيها. إضافة إىل أن عدم جواز تداول صكوك املراحبة والسلم يبعد خماطر بيعها 
بقيمة أقل من قيمتها االمسية قبل موعد االستحقاق، وابلتايل فهي ال حتتوي على خماطر تذبب القيمة 

قق اخلسائر الرأمسالية مبفهومها احملاسيب، أما ابملفهوم االقتصادي وعدم حتقيق عوائد السوقية وخماطر حت
جمزية أتخذ القيمة الزمنية للنقود وخماطر التضخم بعني االعتبار؛ فهي عرضه هلا، األمر الذي حيتاج إىل 

لفة يف العوائد، حتليل املخاطر املتوقعة من قبل املستثمرين يف الصكوك؛ وعكس عالوات املخاطر املخت
 حىت تكون مثلى وال تؤدي إىل حتقق اخنفاض يف قوة األموال املستثمرة. 

أما صكوك املشاركة املتناقصة فتطفأ ابنتهاء فرتة التخارج املنصوص عليها يف نشرة اإلصدار ومع أخر    
صدر حلملة الصكوك.

ُ
اليت  صكوك ملكية املوجودات املنتهية ابلتمليك وكذلك قيمة مسددة من امل

صدر( إىل محلة  تنتهي
ُ
مع سداد أخر قسط من قيمة األصل وعائد اإلجارة من قبل املستأجر )امل

ابنتقال كامل امللكية للمستأجر بعد املدة احملددة يف العقد، ويتحقق فيها ضمان تطفأ حيث  .الصكوك
 ملقدرة منذ بداية االستثمار.حصول محلتها على القيمة املتوقعة وا
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 املخاطر اخلاصة:
 :خماطر عدم متاثل املعلومات 

تشرتط نظرية كفاءة سوق املال متاثل املعلومات للمستثمرين، األمر الذي جيعل من توقعات    
املتعاملني )عدد كبري من املستثمرين اللذين يتصفون ابلرشد ويسعون لتعظيم املنفعة( متماثلة ابلنسبة 

جتاهات السوق املستقبلية، ومن غري املمكن ملستثمر التأثري على االجتاهات السعرية والتفوق على ال
 السوق.

يشري إىل حصول بعض املستثمرين دون غريهم، على املعلومات ذات فعدم متاثل املعلومات أما    
ة وغري عادية على حساب العالقة واملهمة، اليت متكنهم من اختاذ قرارات استثمارية حتقق هلم أرابح خاص

اآلخرين. وحتث نظرية كفاءة سوق املال على أن تكون عالقة أطراف التعاقد أو االتفاقيات )البائع 
واملشرتي، املالك القدامى واجلدد، املالك وجملس اإلدارة، أصحاب االلتزامات واملالك، اإلدارة وكل من 

خفض معها مشكلة الوكالة وتكاليفها، وتنتج حالة من العاملني واجملتمع والبيئة( انفية للجهالة حبيث تن
حتقق مصلحة أطراف التعاقد وال تسمح حبدوث مشكلة العبء األخالقي  ؛الشفافية ومتاثل املعلومات

 وتعارض املصاحل بينهم.
و على هذا األساس يتطلب ختفيض خماطر عدم متاثل املعلومات وما تنتجه من عبء أخالقي، رفع   

اءة )التشغيل والتسعري( يف السوق املايل، األمر الذي يتوفر من خالله متطلبات مستوايت الكف
 اإلفصاح والشفافية املطلقة وسرعة االستجابة ألوامر البيع والشراء يف السوق املايل.

وهبذا جتمع خماطر عدم متاثل املعلومات بني املخاطر اخلاصة كون املعلومة الداخلية املسربة للبعض    
صدرة للصكوك، وبني املخاطر العامة؛ كون هيئة سوق دون اآل

ُ
خرين؛ من مسئولية الشركة أو املؤسسة امل

طلقة لتحقيق متاثل 
ُ
املال والسوق املايل مناط هبا رفع مستوايت الرقابة واإلفصاح وحتقيق الشفافية امل

 املعلومات وحتقيق العدالة يف عمليات االستثمار والتمويل. 
 :خماطر اإلدارة 

 ،استثمار خاطئة ترجع خماطر اإلدارة إىل اختاذ قرارات مالية متمثلة يف قرارات متويل وقرارات   
األخطاء من خاطئة أخرى يف جمال إدارة اإلنتاج والتسويق وغريها  تشغيلية إىل قرارات ابإلضافة
السوقية للورقة  مةالقي العوائد وعلى سلباً علىكلها تنعكس   تؤدي إىل تلف األصول، حيث اليت اإلدارية

صدرة هلا املالية ومن مث على قيمة الشركة
ُ
 .امل
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صدرة من هذه الشركة على    
ُ
وابلتايل تنعكس هذه املخاطر على املالك وعلى محلة األوراق املالية امل

السواء، ويتطلب األمر لتخفيضها من قبل املستثمرين بشكل عام ومحلة الصكوك بشكل خاص؛ 
اريخ الشركة وشخصية ومسعة اإلدارة وخاصة فيما يتعلق مبشكلة الوكالة و احلاكمية الدراسة والتحليل لت

املؤسسية. كما تكمن أهم عوامل ختفيض املخاطر اخلاصة املتمثلة يف خماطر اإلدارة يف التنويع؛ الذي 
 يتيح عدم تركيز كل االستثمارات يف شركة ُمصدرة واحدة؛ بل يتعداه ابالستثمار يف عدة إصدارات
لشركات متنوعة، بشكل خيفض االحنرافات املتوقعة  يف معدل العائد جراء هذا النوع من املخاطر؛ 

 ويتيح حتقيق عائد مستقر عرب الزمن للمستثمرين.
 :خماطر املسئولية البيئية و االجتماعية 
وااللتزام هبا عند ضمن رؤية واضحة ، مفاهيم املسئولية البيئية واملسئولية االجتماعيةعلى الشركة تبين   

ملا هلا من أثر واضح على قيمة الشركة ومن مث على قيمة األوراق املالية ، تنفيذ االقرتاحات االستثمارية
صدرة؛ وخاصًة الصكوك منها اليت تستند على مشاريع قد ال تستمر وتتوقف يف حال وجود ضرر 

ُ
امل

خذ هذه املخاطر بعني االعتبار وعدم بيئي أو عدم قبول جمتمعي. وابلتايل جيب على املستثمرين أ
االستثمار يف صكوك حتتوي على احتمال وجود هذه املخاطر اليت تنعكس بقوة على قيمة الصكوك 

 وتؤدي إىل خسائر رأمسالية كبرية. 
 خماطر الشريعة: 

تعترب خماطر الشريعة من أهم املخاطر اليت تواجه الصكوك، فمخالفة الصكوك ألحكام الشريعة    
 سالمية خالل أي فرتة من عمر الصكوك املصدرة قد يؤدي إىل بطالهنا أو عدم جواز تداوهلااإل

. وهي من )كزايدة نسبة الديون عن ثلث مكوانت الصك أو التملك الصوري لألصول ...اخل(
صدر وجهة اإلصدار

ُ
 .املخاطر اخلاصة لعالقتها املباشرة ابمل

حتملني يف الصكوك، التحري عن ولتخفيض هذا النوع من املخاطر على امل   
ُ
ستثمرين واملكتتبني امل

صدرة، ومعرفة مدة متتعها ابلقدرة واملعرفة واألمانة، إضافة إىل التحري 
ُ
هيئة الرقابة الشرعية لدى اجلهة امل

حول مدى كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية واخلارجية وأساليب التدقيق الشرعي يف اجلهات 
صدرة. 

ُ
 امل
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 :( املتعلقة ابلعميل املخاطرواألخالقية ) املخاطر االئتمانية 
على دراسة شخصية  ابلدرجة األوىل التعاقدية، وهي تعتمد وتتمثل يف عدم وفاء العميل ابلتزاماته   

العميل من حيث قدرته و رغبته يف السداد وااللتزام بشروط التعاقد، كأن يرتاخى أو مياطل وال يويف 
بتعهداته أو امتناعه أو  ل العميلاليت تبىن عليها الصكوك، أو نكو  العقود ملنصوص عليها يفابلتزاماته ا

من املخاطر.  أو سلعة مراحبة أو عدم سداد دفعات اإلجارة وغريها عدم رغبته يف استالم سلعة مصنعة
من يف وهذا النوع من املخاطر يصيب كافة الصكوك؛ ويرجع لكفاءة العميل، والسبيل لتخفيضها يك

مسعته  وجتميع البياانت حول ؛ من حيث الرغبة والقدرةقدرة جهة اإلصدار على دراسة شخصية العميل
 املخاطر املتعلقة به.و من االحنرافات وخيفض بشكل يقلل  وجدارته االئتمانية؛

 النتائج:
ن األوراق يتضح من خالل حتليل املخاطر؛ أن صكوك االستثمار القابلة للتداول تواجه كغريها م   

املالية عديد املخاطر، اليت قد حتد من سيولتها وإمكانية توظيفها يف إدارة السيولة واملوائمة بني السيولة 
والرحبية، غري أهنا تتميز أيضًا مبا يعزز سيولتها ويعطيها جاذبية تتفوق من خالهلا على أوراق مالية 

جود هيئة وأنظمة رقابة شرعية؛ و أجال أخرى، من خالل ما متثله من منافع وخدمات وأعيان؛ و و 
استحقاق متفاوتة؛ و إصدارات متنوعة تغطي كافة اجملاالت؛ و إمكانية وجود كفيل أو رهوانت أو 
وجود طرف اثلث كضامن، كما أن بعض الصكوك تتمتع وفق صيغ العقود اليت متثلها إبمكانية 

الستحقاق، وابلتايل تنخفض فيها خماطر اخلسارة اسرتجاع القيمة االمسية والعوائد املرتتبة عليها عند ا
الرأمسالية كصكوك اإلجارة املنتهية ابلتمليك واملشاركة املتناقصة، أو تلك اليت تنتهي وتطفأ بتسلم السلع 

 اليت متثلها كصكوك االستصناع والسلم على سبيل املثال. 
أدوات مالية ال  لى أنه ال توجدعليه يتم قبول فرض العدم لفرضية الدراسة األوىل اليت تنص ع   

واملوائمة بني السيولة والرحبية، وذلك  إلدارة السيولة تصلح )الصكوك( تتعارض مع الشريعة اإلسالمية
 فيما خيص الصكوك طويلة األجل اليت ال جيوز تداوهلا أو تلك اليت ختضع ألحكام التصرف يف الديون.

أدوات مالية  ة، وتقبل الفرضية البديلة اليت تنص على وجودكما ترفض الفرضية العدمية األوىل للدراس    
واملوائمة بني السيولة والرحبية، وذلك  إلدارة السيولة تصلح )الصكوك( ال تتعارض مع الشريعة اإلسالمية

لكافة أنواع الصكوك اليت جيوز تداوهلا؛ أو تلك اليت ال جيوز تداوهلا ولكنها ذات آجال أقل من سنة؛  
 م وصكوك املراحبة قصرية األجل، وخاصًة إذا توفرت فيها الشروط التالية:كصكوك السل
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 .متثيل الصكوك ألعيان ومنافع وخدمات عالية اجلودة 
  ،صدر من قبل السوق ابلتعهد على صحة البياانت وكفايتها يف نشرة اإلصدار للصكوك

ُ
إلزام امل

 اجلوهرية اليت هلا عالقة ابإلصدار.واإلفصاح الكامل والشفافية املطلقة لكافة املعلومات 
  صدر الصكوك، والتزامه ابملسئولية البيئية

ُ
حاجات متويلية حقيقية وتصنيف ائتماين مرتفع مل

واملسئولية االجتماعية وعدم خمالفة أحكام الشريعة اإلسالمية يف مجيع تعامالت املشروع موضوع 
 اإلصدار.

  مرتفع يف اإلصدارات اخلاصة، وطرف اثلث وجود طرف اثلث ضامن يتمتع بتصنيف ائتماين
ضامن كاحلكومة أو أحد الوزارات كالتخطيط أو املالية أو االقتصاد على سبيل املثال، أو وجود 

 ضمانه من املصرف املركزي يف حالة الصكوك احلكومية.
  أن يتضمن عائد الصكوك عالوات املخاطرة املختلفة )عائد جمزي(؛ حبيث تتحقق فيه العالقة

لتوازنية والتعويضية بني العائد واملخاطر؛ فعدم كفاية العوائد يف تعويضها للمخاطر؛ يؤدي إىل ا
اخنفاض القيمة السوقية للصكوك القابلة للتداول؛ ومن مث حتقق اخلسائر الرأمسالية حلملتها عند 

 البيع ألغراض السيولة قبل موعد االستحقاق.
قصرية األجل ال تتعارض مع  أدوات مالية توجد الص على أنه واليت تن أما فرضية الدراسة الثانية   

فيتم رفضها وقبول الفرض البديل الذي ينص  من املخاطر. وذات معدل عائد خايل الشريعة اإلسالمية
من  وذات معدل عائد خايل قصرية األجل ال تتعارض مع الشريعة اإلسالمية أدوات مالية على وجود

 ابلصكوك قصرية األجل اليت تتوفر فيها الشروط التالية:، وذلك فيما يتعلق املخاطر
  يف بداية الفرتة بتأكد اتم يعلم ميتد لفرتة واحدة، أبن  املستثمر )حامل الصك(أن يكون تقييم

؛ لتفادي الصكقيمتها يف هناية الفرتة، وأن فرتة االستثمار احملددة من قبل املستثمر تنتهي يف اتريخ 
االحنراف  يكونتثمار واخنفاض قيمة الورقة عند االستحقاق، وهبذا خماطر معدل إعادة االس

 مساوايً للصفر وال وجود خلسائر رأمسالية. الصكوكاملعياري لعائد 
 عائد الصك و  ؛درجة التأكد بشأن التضخم مرتفعة عمر الصكوك أقل من سنة، و كوني أن

 .عالوة التضخميتضمن 
 يصعب أن تفشل يف سداد ما  مؤسسات مالية حكومية عن صادردخل اثبت  حيقق الصك أن

 عليها من التزامات، وهي بذلك ال تنطوي على خماطر عدم السداد.
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صكوك السلم قصرية األجل، وصكوك املراحبة قصرية األجل بشكل عام؛ وصكوك ميكن اعتبار  عليه   
يمتها االمسية قبل استحقاقها املراحبة االستريادية بشكل خاص، بعيدة عن احتمال بيعها أبقل من ق

بسبب عدم جواز تداوهلا، وميكن إصدارها ألجال ال تتعدى سنة حتتوي على درجة عالية من التأكد 
بشأن التضخم وتضمينه يف العائد )عالوة التضخم(، وأتكد عايل بشأن القيمة االمسية والعائد عند 

دارة االئتمانية والتصنيف االئتماين املرتفع اإلطفاء، مع إمكانية إصدارها من جهة تتمتع ابلقدرة واجل
صدر)تكون 

ُ
واملضمونة من طرف اثلث متمثل يف احلكومة أو إحدى الوزارات غري ذات عالقة ابمل

 الضمانة عند حتقق املصلحة العامة من اإلصدار(؛ وابلتايل ال تنطوي على خماطر عدم السداد.
 التوصيات:

وفقًا ألمهية إدارة السيولة يف املدى القصري؛ ابعتبارها أداة لتحقيق هدف الرحبية يف املدى الطويل،  -1
املؤسسات املالية اإلسالمية أن أتخذ بعني االعتبار أمهية إدارة السيولة؛ ملا هلا من أثر على قيمة على 

 املؤسسة وقدرهتا على املنافسة واالستمرار والنمو.
وك للمخاطر بشكل متفاوت، على حسب العقود اليت بنيت عليها، األمر الذي تتعرض الصك -2 

يفرتض فيه أن ال حيد من إصدارها ومن مث تداوهلا، فاالستثمارات املرحبة تتعرض للمخاطر بعالقة 
طردية، وما جيب أن يكون عند االستثمار والتمويل ابلصكوك هو حتقيق قيمة اقتصادية مضافة؛ وأن 

 تعويضية وتوازنية بني خماطر الصكوك وعوائدها.  تكون العالقة
ضرورة عمل املختصني يف التمويل بشكل عام و املالية اإلسالمية بشكل خاص؛ على تفعيل  -3

واستحداث وهيكلة صكوك تسهم يف املوائمة بني السيولة والرحبية، وترفع من مستوايت إدارة السيولة يف 
 ؤسسات املالية اإلسالمية بشكل خاص.منشآت املال واألعمال بشكل عام؛ وامل

على مصرف ليبيا املركزي العمل على أتسيس مركز إلدارة السيولة يعمل على تلبية متطلبات  -4
كما أن األمر يتطلب من مصرف ليبيا املركزي العمل على تبين السيولة يف املؤسسات املالية اإلسالمية.  

تسهم يف إدارة السيولة  قصرية األجل )إصدار الصكوك(إسرتاتيجية تعتمد على أدوات ومنتجات مالية 
بكفاءة، بشكل يعزز من قدرة منشآت املال واألعمال اليت تعمل ابلصيغ واألدوات اليت ال تتعارض مع 
الشريعة اإلسالمية؛ على املنافسة وتقدمي خدمات حمببة للمستهلكني وتلقى القبول االجتماعي، بشكل 

 ألطرف.ينعكس اجيابياً على كافة ا
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تعزيز البنية و تفعيل النموذج املايل املستند على سوق األوراق املالية )سوق املال اللييب(، العمل على  -5
األساسية للخدمات املالية اإلسالمية فيه، حبيث تتوفر أدوات وصيغ تليب استثمار الفوائض املالية، وتفي 

بكافة اجملاالت التجارية  مارات املتعلقةبشكل يسهم يف جذب االستثمبتطلبات التمويل واالستثمار، 
استقرار النظام املايل حتقيق على من خالله سوق األوراق املالية  والصناعية واخلدمية، األمر الذي يعمل

النمو حتقيق وحتسني إدارة املوارد املالية وتشجيع التنمية وتنويع القطاع اخلاص وتوفري فرص العمل و 
 الشامل.
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