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كما أهنا ختتلف يف جوهرها وفلسفتها عن السندات التقليدية.   اإلسالميس املال أدورا كبريا يف تطوير سوق ر  اإلسالميةتلعب الصكوك  : ملخص
المية والسندات التقليدية ابالعتماد على البياانت اسة إىل حتليل ومقارنة سلوك العائد، املخاطرة وعالوة املخاطرة للصكوك اإلسهتدف هذه الدر 

لسندات الشركات األمريكية،  500سندات التقليدية )مؤشر ستاندارد آند بورز لجونز للصكوك اإلسالمية ومؤشرين لاليومية لكل من مؤشر داو 
. استخدمنا حتليل السالسل الزمنية 20/10/2017-30/05/2008خالل الفرتة  (رد آند بورز لسندات اخلزينة األمريكيةومؤشر ستاندا

(، ابإلضافة إىل إجراء اختبار السببية GARCH-M) الذايت املشروطة بعدم جتانس التباين املعممة االحندارواالستقرارية، االرتباط ومنوذج 
أدىن مقارنة مبؤشري السندات التقليدية خالل فرتة الدراسة؛  أن مؤشر الصكوك ذو خماطر كلية أعلى ومتوسط عائد لغراجنر. خلصت الدراسة إىل

على للصكوك، كما أسبة للصكوك. عالوة املخاطرة موجبة للصكوك وللسندات التقليدية، لكن ذو قيمة املخاطرة يف املدى الطويل هي األعلى ابلن
ليبور كما توجد سببية يف االجتاهني بينهم. ال توجد استمرارية يف الصدمات يف عوائد  التقليدية ترتبط عكسيا معن عوائد الصكوك والسندات أ

  التقليدية.لسندات ل ابلنسبةمؤشر الصكوك على العكس 
 

 .اطرةخمعالوة  ؛ اطرةخم ؛ عائد ؛ سندات تقليدية ؛ صكوك إسالمية : الكلمات املفتاح
 C22. ؛ JEL : G12تصنيف 

 

 
Abstract: Sukuk play a major role in the development of the Islamic capital market and they are 
fundamentally different from traditional bonds. This study aims at analyzing and comparing the 
behavior of return, risk and risk premium of Islamic Sukuk and conventional bonds. We use the 
daily data of the Dow Jones Islamic Sukuk Index and two conventional bond indices: S&P 500 for 
US corporate bonds and S&P US Treasury Bonds during 30/05/2008-20/10/2017. We analyzed the 
time series and stationary analysis, the correlation and the GARCH-M model, as well as Ganger's 
causal test. We conclude that the sukuk index has a higher overall risk and a lower average return 
than conventional bond indices during the study period; long term risk is higher for sukuk. The risk 
premium is positive for sukuk and conventional bonds but has a higher value for sukuk. Sukuk and 
conventional bond returns are inversely correlated with LIBOR and there is causality in both 
directions. There is no continuity in shocks in Sukuk index returns, unlike conventional bonds. 
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I-  متهيد :  

جذب الكثري من الباحثني األكادمييني  االت التمويل اإلسالمي اليت جذبت وتستمر يفتُعد الصكوك االستثمارية اإلسالمية من بني جم
هنا النسخة واملستثمرين، كما أهنا تشكل أحد أبرز القطاعات منواً وتطوراً يف سوق رأس املال اإلسالمي؛ واليت توصف أحياانً أو يصطلح عليها على أ

ئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية لصكوك ليست كالسندات التقليدية، فقد خلصت هياإلسالمية للسندات التقليدية، ولكن نظرايً ا
مة ( إىل تعريف صكوك االستثمار على أهنا "واثئق متساوية القي02)يف البند الثاين  (17)( يف معيارها الشرعي الدويل رقم AAOIFI)آيويف 

ط استثماري خاص، وذلك بعد حتصيل قيمة ع أو خدمات أو يف موجودات مشروع معني أو نشامتثل حصصًا شائعة يف ملكية أعيان أو مناف
الصكوك وقفل ابب االكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله"؛ وتعرف هذه الصكوك يف املعيار ابلصكوك االستثمارية متيزًا هلا عن 

يف معياره حول متطلبات كفاية رأس املال الصادر يف جانفي  مباليزاي (IFSB)مية وعرفها جملس اخلدمات املالية اإلسال ؛1القرض األسهم وسندات
م، أبهنا "شهادات متثل ملكية حاملها لنسبة مئوية شائعة يف أصول عينية، أو جمموعة خمتلطة من األصول العينية وغريها، يتمتع املالك 2009

 .2وق األصول ويتحمل مسؤوليتها"مبوجبها حبق
جوهرها عن السندات التقليدية، حيث متثل هذه األخرية دلياًل على املديونية، فسداد أصل الدين والفائدة يف مبناها و  ختتلف الصكوك

األساسية اليت تتم عند إصدار السندات التقليدية، ملزٌم قانوانً، وهو ما مينح املستثمرين صفة الدائنني، ويعد ذلك إشكااًل شرعياً يف العالقة التعاقدية 
تعاقدية إضافية للمقرض تعد من الراب احملرم شرعاً كما تدل على ذلك آايت القرآن  الشريعة، البد أن تكون عقود القروض حسنة، وأي منافع ففي

تع شرعاً قروض كعالقة تعاقدية، ألن املستثمرين ال ميكنهم التمالكرمي واألحاديث النبوية، هلذا ال ميكن للصكوك جماراة السندات يف االعتماد على ال
ك تستند الصكوك يف إصدارها إىل أحد عقود فقه املعامالت املالية وضوابطها الشرعية من شراكة وبيوع أبي عوائد يف مثل هذه احلالة، وبداًل من ذل

اً من التمتع بعائد مقابل يت تربط ُمصدر الصكوك ابملستثمرين فيها ومتكنهم شرعيوإجارة وغريها، وحيدد هذا العقد الشرعي طبيعة العالقة األساسية ال
ال ينبغي أن يكون األصل الذي متثله الصكوك ذممًا مدنية يتم تداوهلا  (،AAOIFI)لآليويف  (17)ووفقًا للمعيار الشرعي رقم  ؛3استثماراهتم

هم النظر إىل األصول اليت خبصم أو عالوة خبالف السندات التقليدية، ولضمان إمكانية تداول الصكوك يف السوق الثانوي بعد إصدارها، من امل
 .4تداوهلا يف السوق الثانوي (AAOIFI)لآليويف  (17)يسمح املعيار الشرعي رقم  متثلها، فإذا كانت متثل ديوانً، فال

رغم تلك الفروقات اجلوهرية بني الصكوك والسندات التقليدية، فهذا ال يعين اختالفهما كليًا عن بعضهم البعض، فهناك بعض أوجه 
 ه واالتفاق بينهما فرضها الواقع العملي، وميكن إجيازها يف أهم النقاط التالية:التشاب

بقيمة امسية، وهناك بعض أنواع  انصدر ت، ، غرضها األساسي هو التمويلذات استقرار كبري وخماطر متدنية ق مالية متداولةكالمها أورا ▪
 القيمة االمسية؛الصكوك تتفق مع السندات أن هلما عائداً متوقعاً مرتبطاً بتلك 

 ميكن من خالل الصكوك والسندات أداء وتنفيذ كثري من الوظائف االقتصادية املهمة، كالتحكم يف حجم السيولة النقدية؛ ▪
وائد )دخل( من الربح الذي قد يتحقق يف هناية املشروع أو فرتات دورية معينة مثل السندات التقليدية ميكن أن توفر الصكوك ع ▪

 .هلا اتريخ استحقاق مثل السندات)منتظمة(، كما أن 
هذا التقارب بني األداتني )الصكوك والسندات( الذي فرضه الواقع العملي خاصة يف بداايت سوق الصكوك يعود إىل الدور احملوري  إن

أصبحت  حيثمعامله،  لكنه تراجع مع نضج سوق الصكوك وتطور ،سندات التقليدية يف االقتصاد واألسواق املالية العامليةالذي يلعبه سوق ال
 الصكوك اليوم ورقة مالية ذات خصائص متيزها وختتلف هبا عن السندات التقليدية وغري مرتبطة هبا.

ديد من التساؤالت من عدة جوانب، أمهها عما إذا كانت هاتني وقد أاثرت تلك االختالفات بني الصكوك والسندات التقليدية الع
 وهذا ما يدفعنا إىل طرح السؤال التايل: !ية( خمتلفتني أم متشاهبتني من حيث العائد واملخاطرةاألداتني )الصكوك والسندات التقليد

بني الصكوك اإلسالمية ونظريهتا ( Risk/Return Trade-Offهل هناك اختالف يف العالقة التبادلية للعائد واملخاطرة )
 السندات التقليدية؟

يف سوق الصكوك اإلسالمية العاملية ومقارنتها ابلسندات العالقة بني العائد واملخاطرة هتدف هذه الدراسة إىل اختبار  أهداف البحث: ✓
 التقليدية للتعّرف على مدى التقارب أو التباعد بني األداتني، وذلك من خالل:

قليدية: ستاندارد آند قياس مستوى أداء األداتني، ابختياران مؤشر داوجونز لسوق إصدارات الصكوك العاملية ومؤشرين لسوق السندات الت ▪
 م؛2008لسندات الشركات األمريكية، وستاندارد آند بورز لسندات اخلزينة األمريكية، ابإلشارة لفرتة تفجر األزمة املالية العاملية 500 بورز 

 تبار مدى متاثل أو تباين العائد واملخاطر الكلية بني مؤشرات عينة الدراسة؛اخ ▪
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 ية على تعويض املستثمرين بعالوة خماطرة؛كوك اإلسالمية والسندات التقليدحتديد مدى كفاءة وقدرة سوقي الص ▪
 التعرف على درجة تقلب عوائد سوق الصكوك اإلسالمية مقارنة بنظريهتا التقليدية؛ ▪
 (.Liborالتقارب يف طبيعة عالقة مؤشرات عينة الدراسة مبعدل اإلقراض املعروض بني البنوك يف لندن ليبور ) اختبار مدى ▪

 
I.1-  السابقة الدراسات:  

نعتقد أن الدراسات املتعلقة مبوضوع دراسة عالقة العائد مبخاطر الصكوك اإلسالمية ومقارنتها بنظريهتا السندات التقليدية اندرة يف 
 :عرض ألمههااملراجع ابللغة العربية أو تكاد تنعدم يف حدود إطالعنا، على عكس الدراسات ابللغة األجنبية، فيما يلي 

حتليل مدى االختالف يف سلوك األرابح )حتقيق مكاسب   5(-Selim Cakir and Faezeh Raei  -2007حاولت دراسة )
ستخدام كبرية( بني الصكوك اإلسالمية ونظريهتا السندات التقليدية املصدرة من نفس اجلهة واملتداولة يف السوق الثانوي نتيجة عملية التنويع اب

-Monte) ( ومنوذج مونيت كارلوDelta-Normal)على منوذجي: حماكاة دالتا الطبيعي  ادواالعتم، (VaR)القيمة املعرضة للمخاطر 
Carlo،) وقد أجربت الدراسة على أربعة أسواق مالية لدول خمتارة وهي )ماليزاي، ابكستان وقطر والبحرين(؛ متثلت عينة الدراسة يف عوائد األسعار 

(Clean Priceاليومية واألسبوعية ) إصدارات سيادية للسندات التقليدية من   (03)ر سيادي واحد للصكوك اإلسالمية وثالثة لكل من: إصدا
 كل سوق ابستثناء بورصة البحرين حيث مت اختيار إصدار سيادي واحد للصكوك وآخر للسندات التقليدية للفرتة من اتريخ كل إصدار حىت هناية

ك عن السندات يف عدة نقاط أمهها: اختالف سلوك أسعار الصكوك عن اختالف الصكو  م. وقد توصلت نتائج الدراسة إىل2007جوان 
حملفظة  (VaR)مقارنة بقيمة  (VaR)السندات؛ كما يسمح التنويع إبضافة صكوك إىل حمفظة السندات إىل التقليل من القيمة املعرضة للمخاطر 

طر سيولة )األقل تداواًل يف السوق الثانوي( مقارنة ابلسندات صكوك أكثر خمامشكلة من سندات تقليدية فقط لنفس جهة اإلصدار، بينما تعد ال
السندات التقليدية؛ كما أظهرت النتائج أن االرتباط بني عوائد الصكوك والسندات أقل بكثري وقد يقرتب أحيااًن من الصفر مقارنة ابرتباط عوائد 

 من حيث العوائد فتعد الصكوك أقل عائداً مقارنة ابلسندات التقليدية.الدراسة، أما التقليدية املصدرة من اجلهات السيادية املختلفة لعينة 
إىل حتليل نسبة عوائد الصكوك  6(-Heri Fathurahman and Rachma Fitriati -2013) بينما هدفت دراسة

اختبار التحليل منوذج ماركويتز(، حيث مت ومنوذج احملفظة املثلى ) (YTM)والسندات واملقارنة بينهما، ابستخدام العائد حىت االستحقاق 
(. متثلت عينة الدراسة t-testإلحصائي ): املتوسط احلسايب، االحنراف املعياري، ومعامل االرتباط وتباين احملفظة، ابإلضافة إىل االختبار ا اعتماداً 

ووكالة تسعري السندات  (IDX)يف بورصة اندونيسيا صك )مابني إجارة ومضاربة( مدرجة ومتداولة  31سند )بفائدة عائمة واثبتة( و 243يف 
مارية مشكلة بطريقة حمافظ استث 9صك و 31. توصل الباحثان بعد قيامهما بتشكيل حمفظة صكوك من 2011االندونيسية خالل أكتوبر 

ى عائد وأكرب مستوى خماطرة من سند، إىل أهم نتيجة وهي أن الصكوك أعل 242سند ابإلضافة إىل حمفظة )حمفظة السوق( تضم  31عشوائية من 
 .التقليديةالسندات 

إىل دراسته هو تشخيص األداء املايل حملافظ الصكوك ومقارنتها  7(-Fadma EL MOSAID -2014)ومن بني ما سعت 
احملفظة س أداء مؤشرات قياابالعتماد على ، (2012-2007ابلسندات التقليدية )على مستوى حملي( من حيث العائد واملخاطرة خالل الفرتة )

 ( testt-اختبار )(، وإجراء االختبارات اإلحصائية الوصفية، Alpha Jensenوالفا جونس Treynor، ترينور Sharpe)شارب  االستثمارية
ىل مؤشرات حمفظة استثمارية افرتاضية استنادًا إ 55وقد قامت الباحثة يف هذا السياق ابختيار السوق احمللية املاليزية، إبنشائها  واالرتباط.

Thomson Reuters BPAM All Bond Index(0)  صفر املشكلة للمحفظة االفرتاضية مابني  ، حيث تراوحت نسبة الصكوك والسندات 
، تفوق أداء حمافظ الصكوك مقارنة ابلسندات التقليدية، أما من جانب العائد واملخاطرة، أظهرت النتائج عدم . أظهرت نتائج الدراسة%100و

التقليدية، كما أن هناك ارتباط إجيايب وقوي بينهما. أما من كبرية ذات داللة إحصائية بني متوسط عوائد حمافظ الصكوك والسندات وجود فروق 
  .حيث املخاطر فقد توصلت الباحثة أن حمافظ الصكوك تعد أقل خماطرة من نظريهتا السندات التقليدية، استناداً ملعامل "بيتا" للمحفظة

لصكوك والسندات التقليدية على حتليل نقاط االختالف واالتفاق بني ا 8(- HALHOOB, H.S.S -2016ركزت دراسة )
من حيث خصائص العائد واملخاطرة، انطالقا من التساؤل الرئيسي التايل: هل الصكوك أقل خماطر من السندات التقليدية؟، وما  هي حمددات 

ريخ إصدارها حىت أوت يف أسعار إغالق الصكوك والسندات التقليدية للفرتة من اتنة متثلت ، أخذت عيالصكوك؟ لإلجابة عن هذا التساؤل عوائد
أسواق أوراق مالية لدول خمتارة وهي )ماليزاي، اململكة العربية السعودية، اإلمارات العربية املتحدة،  (09)املصدرة واملتداولة يف تسعة  2012

( testt-ها: اختبار )واألساليب اإلحصائية من أمه (VaR)القيمة املعرضة للمخاطر  ستخدامابالبحرين، وقطر وابكستان وتركيا والكويت(، 
تعد  (VaR)والتباين واالحندار اخلطي لتحليل سلسلة عوائد الصكوك والسندات، كان من بني أهم النتائج املتوصل إليها ما يلي: تبعاً لنتائج قيم 

ات صكوك سعودية وقطرية وحبرينية، أين كانت فيها ت التقليدية، ابستثناء احملافظ اليت تضم إصدار حمفظة الصكوك أعلى خماطرة من حمفظة السندا
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من نظريهتا حمافظ الصكوك أقل خماطرة من حمافظ السندات التقليدية، كما أظهرت النتائج أن احملفظة املثلى املرجحة أبوزان الصكوك أعلى خماطرة 
( أن إدراج صكوك ضمن حمفظة سندات تقليدية VaRات(، أظهرت نتائج قيم )ظ خمتلطة )تضم صكوك وسندأما يف حالة تشكيل حماف ؛التقليدية

ك عوامل هنا الباحث إىل أنيقلل من خماطر احملفظة  ويزيد من عوائدها. أما من حيث حمددات عوائد الصكوك ومقارنتها بنظريهتا التقليدية، توصل 
  قليدية.كوك، ختتلف وتزيد عن حمددات عوائد السندات الت)خماطر( أخرى هلا أتثري على عوائد الص

من خالل تتبع الدراسات السابقة، جند اقتصارها على مؤشرات حملية واعتمادها على مناذج قياس نظرية احملفظة االستثمارية احلديثة يف 
(، VaRالدراسات األساليب اإلحصائية اخلطية ومنوذج ) وك ومقارنتها بنظريهتا التقليدية مع استخدم جلدراسة العالقة بني العائد وخماطر الصك

( رغم أن السالسل الزمنية خاصة Log normal) ريتميااللوغحيث يفرتض هذا األخري يف حسابه أن األسعار أو العوائد تتبع التوزيع الطبيعي 
الكمي إىل  يتها؛ إضافة لذلك تعرض نظرية احملفظة ومنوذجهان، أي عدم متاثل توزيعها الذي يشري إىل عدم خطاملالية منها متتاز ابحلركية عرب الزم

وقد أثبتت العديد من النماذج ، βتعلق بفرضية العالقة اخلطية بني العائد واملخاطرة،  وفرضية استقرارية معامل  مجلة من االنتقاالت، منها ما
   الزمن.القياسية أنه غري مستقر عرب

( اليت أثبتت قدرهتا يف ARCH-GARCH MODELSاذج التباين الشرطي )لذلك جاءت مسامهة حبثنا يف تطبيق من 
منخفضة خالل فرتات معينة؛ كما وقع اختيار عينة  تليها تقلباتالتعامل مع حركية سلوك سالسل الزمنية املالية اليت تتصف بتقلبات شديدة 

 .خيتص بدولة أو إقليم معينة الدراسة على مؤشر عاملي ال
 

 І-2- نظور تقليدي وإسالميبني العائد واملخاطرة من منظري للعالقة اإلطار ال: 
( دوراً مهماً يف تفسري العالقة بني العائد واملخاطرة واملبادلة Modern portfolio theory: MPTأدت نظرية احملفظة احلديثة )

املتوقعة واملقبولة عندها، حيث يسعى ملقبولة، بل كذلك ابملخاطر بينهما، ابفرتاضها أن املستثمر العقالين )الرشيد( ال يهتم فقط ابلعوائد املتوقعة وا
 إىل اختيار التوليفة املثلى من بني البدائل االستثمارية املتاحة أمامه وفق املبادلة بني البعدين األساسني )العائد واملخاطرة(.

من املخاطر أو أقل  أفضل عائد يف ظل مستوى معني( مت حتليل كيفية اختيار احملفظة الكفأة، واليت حتقق MPTمبوجب هذه النظرية )
تبادلية  درجة خماطرة عند نفس مستوى العائد. وعليه فإن املبدأ األساسي لنظرية احملفظة االستثمارية احلديثة أن العائد واملخاطر بينهما عالقة

(Trade offفبازدايد املخاطرة يزداد ال ،)وفقًا هلذا املبدأ  .9ل العائد املطلوبعائد املطلوب وابخنفاضها يق( أو بعبارة أخرى مباشرة اجيابية )طردية
 خماطر(.فإن االستثمار يف األصول املالية املختلفة ميكن أن حتقق عائداً مرتفعاً فقط، إذا كان املستثمر مستعداً لقبول إمكانية حدوث خسائر )

مستقاة من القواعد والنصوص الفقهية اليت يكتنزها ( MPTفظة احلديثة )وتبعاً ملا سبق جند العديد من املؤيدات الشرعية ملبدأ نظرية احمل
ء األصوليون فقه املعامالت املالية، إذ يزخر النظام املايل واالقتصادي اإلسالمي جبملة من الضوابط واألحكام الفقهية اليت تدل على اعتبار الفقها

ن املعامالت املالية النعدام املخاطرة، يف حني أجازوا أشكااًل أخرى عللوا منع أشكااًل م للمخاطرة سببا من أسباب قيام املشاريع االستثمارية، بل
، ويعد استعداد حتمل املخاطرة شرطاً ضرورايً لشرعية 10تقوم عليها، حيث جعلوا استحقاق الربح )العائد( مرتبطًا بتحمل عنصر اخلسارة )املخاطرة(

الذي أرساه احلديث الشريف  11نظام االقتصادي اإلسالمي قاعدة "الغُْنم ابلُغْرم"املبادئ الرئيسة لل نم، حيث أنه الربح يف أي عملية استثمارية
اليت أصبحت أحد القواعد الفقهية املالية األساسية، وتعين أن احلق يف العوائد مربٌر بتحمل خماطر الربح و اخلسارة. فعوائد  12املوجز "اخلراج بضمان"

استثمار حصيلة الصكوك فيما أعدت له، وهي غري مضمونة على مصدرها ختضع لطبيعة االستثمار بيل املثال انشئة عن الصكوك اإلسالمية على س
 وتقلبات السوق، وهو ما مييزها عن التعامل الربوي مضمون العائد للمقرض )حامل السند( ابلفائدة حالة السندات التقليدية، ففي سبيل سعي 

ة من األرابح فإنه البد أن يقابل هذا السعي استعداده لتحمل خماطر بنفس املستوى أو ما ة لتحقيق معدالت عالياملستثمر يف الصكوك اإلسالمي
خاطر يقاربه تبعًا للعالقة الوثيقة بني التمويل اإلسالمي وحتمل املخاطر، وهذا يوافق التطبيق املباشر للعالقة التالزمية بني العائد وامل

(Off-Risk/Return Trade ) املبدأ األساسي اليت تقوم عليه نظرية احملفظة االستثمارية احلديثة(MPT )13 ؛ تنعكس هذه العالقة الطردية
عائدها حينئذ بني العائد واملخاطرة يف مبدأ تسعري أي أداة مالية يف السوق احلرة فالطلب القوي على أداة أقل خماطرة يدفع بسعرها لالرتفاع )فيكون 

 .14 أن الطلب الضعيف على أداة أكثر خماطرة يدفع بثمنها إىل االخنفاض )وابلتايل يكون عائدها احملتمل عالياً(حني منخفضاً نسبياً(، يف
 

I-3- ابملخاطرة يل وقياس عالقة العائد تحلاحلديثة لنماذج ال: 
األوراق املالية وغريهم من املتمرسني والباحثني  بني العائد واملخاطرة من قبل املتعاملني يف أسواق ةنظرًا لالهتمام املتزايد ابلعالقة التبادلي

نظرية احملفظة احلديثة ؛ من بينها األكادمييني، برزت العديد من النظرايت والنماذج اليت درست العالقة بني العائد واملخاطرة وفق أساليب علميةو 
(MPT) اكس ماركويتز نظرها األول هاري مملHarry Max Markowitz  تعد أول نظرية درست وفّسرت ، و م1952يف مقالته عام

 . 16ا على الثنائية )عائد/تباين( حيث هذا األخري أو االحنراف املعياري هو مقياس للمخاطرةعتمادا، 15العالقة بني العائد واملخاطرة
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يث شارب فورس ولياملصاحبه  (CAPM( واملختصر له )Capital Asset Pricing Modelمنوذج تسعري األصول الرأمسالية )بينما يعد 
William Forsyth Sharpe ( االمتداد اجلوهري لنظرية احملفظة احلديثةMPTمل )حيث اركويتز ،( تربز أمهية منوذجCAPM )أنه  يف

إجياد عالقة بني معدل العائد املطلوب ألي أصل مايل أو حمفظة مالية جيمع سوية مابني املخاطرة والعائد على أساس كمي فهو يقوم على فكرة 
من خالل منوذج رايضي يسمح بتحديد معدل العائد املفروض والذي ميثل اجملموع اجلربي ملعدل العائد بدون خماطرة كتعويض  ، 17واخلطر املوافق له

وفق طريقة املربعات ، وذلك حتت الفرضيات اهليكلية للنموذج اسية عن عنصر الزمن، وعالوة خماطرة السوق النظامية مرجحة مبعامل احلس
 ( كما يلي:CAPMالعالقة الرايضية بني العائد واملخاطرة وفق منوذج ) ، وقد صيغتOLS 18الصغرى العادية 

( )fmifi rRrRE −+= )( 
ملطلوب ، وعلى أساسه يتم تقدير العائد ا19واالفرتاضات الثمانية الكامنة وراءه يتحقق التوازن بني العائد واملخاطرة CAPMوفقًا لنموذج 

 يتعرض هلا هذا )العائد(، والذي يظهر يف شكل عالقة خطية بني العائد واملخاطرة يعرف خبط سوق رأس املالللتعويض عن املخاطر اليت 
(Capital Market Line : CML) ؛( لكن ابلرغم من أمهية منوذجCAPMيف توفريه إطار عملي ملوازنة العائ ) د املتوقع ابملخاطرة

إال أنه تعرض جلملة من االنتقادات  ،وما نتج عنه من استخدام واسع ومكثف يف األسواق املالية ومن قبل املمارسني يف الواقع العملي ،املصاحبة له
ظامية، تتعلق بعدم حتقق بعض فرضياته األساسية اليت بين عليها يف معظم األحيان، السيما فرضية العالقة اخلطية بني معدل العائد واملخاطر الن

تباين اثبت )جتانس التباين(، حيث أثبتت العديد من النماذج  ( اليت يفرتض أهنا تشويش أبيض وذاتtلفرضيات املتعلقة ببواقي النموذج )وا
، اليت يعتربها الكثري من الباحثني  20(GARCH MODELS-ARCHخاصة القياسية منها عدم ثباته، مثل مناذج التباين الشرطي )

 العائد واملخاطرة للسالسل الزمنية املالية.( الختبار وحتديد طبيعة العالقة بني CAPMعن منوذج تسعري األصول الرأمسالية ) مناسبل ديكب
 

II - املستخدمة الطريقة واألدوات   

ختبار فرضيات الدراسة، هندف من هذا القسم إىل التعريف ببياانت الدراسة، وعرض أهم النماذج والطرق اليت نعتمد عليها من أجل ا
 : كاآليت  وذلك يف ثالثة حماور وهي

 

II -1-  الدراسة ومصادرهابياانت  
، ابعتباره مؤشرا لقياس أداء إصدارات الصكوك (DJSI) متثلت بياانت الدراسة يف األسعار اليومية لكل من مؤشر داوجونز للصكوك

لسندات الشركات األمريكية  500( وستاندارد آند بورز SPUSBTI) مريكيةالعاملية ومؤشري: ستاندارد آند بورز لسندات اخلزينة األ
(SPUSBI).ابعتبارمها مؤشرين لقياس أداء إصدارات السندات التقليدية السيادية والشركات على الرتتيب ، 

حوايل  أي ،20/10/2017إىل  30/05/2008حيث أخذت املشاهدات اليومية ألسعار هذه املؤشرات للفرتة املمتدة من 
 (.S&P Dow Jones Indicesواملوقع اإللكرتوين لشركة ) (Bloomberg)ومربغ مشاهدة( من قاعدة البياانت بل3435)

 

II -2-  منهجية الدراسة 
مت انتهاج األسلوب املنهج الوصفي والتحليلي لوصف متغريات الدراسة وحتليل تطور أدائها عرب الزمن هبدف اإلحاطة واختبار إشكالية 

ادلة حث املطروحة واملتمثلة يف تبيان مدى التقارب أو التباعد بني سوق الصكوك اإلسالمية ونظريه سوق السندات التقليدية من حيث مبدأ املبالب
السوقني  قةعالالعائد واملخاطرة لتحديد مدى كفاءة وقدرة السوقني على تعويض املستثمرين بعالوة خماطرة واملقارنة بينهما؛ ابإلضافة إىل دراسة  بني

   (Libor). ليبورالفائدة حمل الدراسة مبعدل 
مناذج االحندار الذايت املشروطة اض اجيابيتها ابستخدام قامت هذه الدراسة بتحديد وقياس العالقة التبادلية )بني العائد واملخاطرة( على افرت 

فرضية جتانس التباين؛ ويف اختبار  ( من أجلARCH-Autoregressive conditional Heteroshedasticity) بعدم جتانس
، حيث (GARCH  Modelsاملعممة )  ARCHأن التباين غري متجانس عرب الزمن، من مثة يتطلب استخدام مناذج   حالة ثبت

 من استخدام ُتستخدم هذه النماذج بشكل مكثف من قبل الباحثني واألكادمييني يف دراسة سلوك السالسل الزمنية املالية وتعطي نتائج  أفضل بدال
ك، قمنا ( لتقييم العالقة بني العائد واملخاطرة للصكوك اإلسالمية والسندات التقليدية، من أجل ذلCAMPمنوذج تسعري األصول الرأمسالية )

راسة )ابإلشارة ، حيث كانت البداية بتحليل أداء مؤشرات عينة الدEviews 9إبجراء االختبارات اإلحصائية والقياسية الالزمة ابستخدام برانمج 
ختبار فيليبس ( واADF 1981م(، ودراسة استقراريتها ابالعتماد على اختباري ديكي فولر املطور )2008عاملية إىل فرتة تفجر األزمة املالية ال

 (. نعرض بعد ذلك اإلحصاءات الوصفية واختبار التوزيع الطبيعيUnit RooT testاجلذر الوحدوي ) ( الختبارPP 1988) وبريون
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لدراسة جتانس التباين؛ هبدف مقارنة األداء ومدى اجيابية العالقة بني العائد  ARCH-LM، يليها اختبار عوائد املؤشرات الثالثة للسلسلة
وكمحاولة من خالل النتائج املتوصل إليها التحقق من مدى كفاءة تسعري  ،واملخاطرة لسوق الصكوك وسوق السندات التقليدية للفرتة املدروسة

ارنة بنظريهتا التقليدية؛ ويف األخري إجراء اختبار طبيعة العالقة بني سلسلة أسعار ق الصكوك اإلسالمية العاملية للمخاطر اليت تتعرض هلا مقسو 
لغراجنر  ( من خالل اختبار االرتباط واختبار اجتاه السببية ابستخدام اختبار عالقة السببيةLiborاملؤشرات حمل الدراسة ومعدل الفائدة ليبور )

(Granger.) 
 

II-3-  النماذج املستخدمة  
من سوق الصكوك، وسوق السندات التقليدية؛ ذلك أن مؤشر أي سوق مايل  عينة دراستنا يف أسعار مؤشرات عاملية ختص كلمتثلت 

ملتوسط عوائد األوراق )األصول( املالية  يعكس أداء حمفظته )حمفظة السوق( خالل فرتة زمنية معينة، وعليه  فإن عائد تلك احملفظة هو مبثابة دالة
لعوائد وخماطرهتا هي تباين هذه العوائد؛ لذا فإن أي تغري يف أسعار أحد األوراق املالية بعضها أو كلها يرتك أتثرياً يرتبط مباشرة مبتوسط ااملكونة هلا 

احلالة، واألفضل ( يكون التباين اثبتاً، وهذا مناقض متامًا هلذه OLS)وتبايناهتا، ففي هذه احلالة عندما يتم متثيل املتوسط بنموذج االحندار العادي 
والذي يعد أحد  هو استخدام النمذجة احلركية )الديناميكية( للتقلب، القادرة على التوفيق بني احلركة االحتمالية والتمثيل اهليكلي للظاهرة املدروسة،

يف جمموعة   ( يف دراستنا هذه، إضافة إىل تردد استخدامهاARCH-GARCH Modelمربرات اعتمادان على مناذج التباين الشرطي )
 كبرية من األحباث العلمية يف هذا السياق.

( يتطلب ARCHففي حالة ثبت أن التباين غري متجانس عرب الزمن ابستخدام منوذج االحندار الذايت املشروط بعدم جتانس التباين )
 (.GARCH Generalized ARCH--) انس التباين املعمم املشروط بعدم جت االحندار الذايتاألمر هنا استخدام منوذج 

نظراً لغياب أدوات حتليل إحصائية وقياسية ختتص هبا صناعة التمويل اإلسالمي ذات اخلصائص املميزة عن التمويل التقليدي من جهة و  
اذج التباين قييم يف الفرتة احلالية من جهة أخرى، نرى أن تطبيق منومعاملة الصكوك كالسندات التقليدية على الصعيد العاملي من حيث التسعري والت

( مناسبة لوصف سلوك السالسل الزمنية املالية املمثلة لعوائد منتجات التمويل اإلسالمي  ARCH-GARCH Modelsالشرطي ) 
 .السيما الصكوك االستثمارية  هبدف اختبار طبيعة العالقة بني عوائدها وخماطرها

االحندار الذايت املشروط بعدم جتانس التباين جند منوذج االحندار الذايت املشروط بعدم جتانس التباين  منوذجستحدثة عن ذج املالنماومن 
من النماذج املناسبة لقياس الذي يعد ، (in Mean-GARCH( اختصارا لـ)M-GARCH)املعمم ابستخدام االحنراف املعياري 

س املخاطرة والتنبؤ هبا، إضافة إىل دراسة ردة فعل السوق ابلنسبة لعالوة املخاطرة يف حالة م طريقة أكثر دقة لقيااملخاطرة يف السوق املايل، إذ يقد
، ومع افرتاض غالبية النظرايت والنماذج املالية حصول املستثمرين على مكافأة عند زايدة املخاطرة ابحلصول 21املالية )الصدمات املالية( تاالضطرااب

وف عدم التأكد اليت تصاحب عملية )االستثمار/ التمويل( يف األسواق مما يزيد من حدة ودرجة املخاطرة واليت ، واستناداً إىل ظر 22فععلى عائد مرت
ابلتوازي مع التغريات الزمنية للعائد، ويتحقق ذلك يف  يف احلسبان، وتضمينهابدورها تتغري مع الزمن؛  تطلب ذلك أخذ تغريات املخاطرة عرب الزمن 

ل التباين الشرطي كمتغري مفسر للمتوسط الشرطي، مما جيعل هذا النموذج قادرًا على وصف سرعة التقلبات إبدخا (M-GARCH) منوذج
 :24اآلتية ابستخدام االحنراف املعياري ابلصيغة الرايضية  M -GARCHمنوذج يتمثل، 23على عوائد األصول املالية

𝑟𝑡 =  𝜇 + 𝛾√ℎ𝑡 + 𝑅𝑡
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: ميثل معامل التقلب الذي خيترب اجيابية العالقة بني 𝛾؛ GARCH: متثل املتوسط احلسايب لـ 𝜇: متثل عائد األصل؛  𝑟𝑡حيث:  
باين )االحنراف املعياري( : اجلذر الرتبيعي للت ℎ𝑡√العائد واملخاطرة والذي يعرب عن مدى كفاءة تسعري السوق للمخاطر )عالوة املخاطرة(؛  

وتعترب؛ الشرطي  قيمة التباين يف املدى الطويل.  الثابتميثل ، حيث أعداد حقيقية موجبة ,,
 :25حسب هذه النماذج يكتب عائد أي أصل مايل حمل التعاقد يف الزمن املستمر كما يلي
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سعر األصل حمل : قيمة املؤشر )tI ؛..…2.71ذو األساس :  اللوغاريتم النيبريي ln؛ t: عائد املؤشر يف اليوم tR حيث أن:
 .t-1( يف اليوم صل حمل التعاقداأل سعر: قيمة املؤشر )tI−1 ؛ t( يف اليوم التعاقد

 ابستخدام الصيغة احلسابية التالية: حسابه ، من(Symmetric)متاثالً  أكثر النيبريي ابعتباره اللوغاريتم  بصيغة العوائد حساب مت وقد
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: سعر ) القيمة tP−1 (؛t: سعر ) القيمة السوقية( املؤشر يف اليوم )tP؛  t-1 و t: متثل معدل العائد ما بني الفرتة dR حيث أن:

 ( t-1السوقية( املؤشر يف اليوم )
 هو متغري عشوائي اتبع الحنرافه املعياري وتشويش أبيض، يكتب كما يلي: tRالعائد  ARCHحسب منوذج و 
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 III- ومناقشتها   النتائج 

 اإلحصائية والقياسية اليت أجريت على املؤشرات املالية اليت مثلت العينة املعتمدة يف البحث كانت على النحو التايل:نتائج الدراسة 
 

III-1- نتائج االختبارات األولية   
 يلي: من خالل التطرق إىل ما حناول يف هذا اجلزء تقدمي نظرة عامة أولية حول بياانت الدراسة

 
III -1- 1-  أداء مؤشرات الدراسةتطور عرض 

 (:1فيما يتعلق بتطور أداء مؤشرات عينية الدراسة نالحظ من خالل الشكل )
( ومؤشر ستاندارد آند بورز SPUSTBIلسندات اخلزينة األمريكية ) ارتفاع مستوى أسعار كل من مؤشر ستاندارد آند بورز -

األقل منهما؛ قد  (DJSI)( مقارنة مبستوى أسعار مؤشر داوجونز للصكوك SPUSBIمريكية )لشركات األلسندات ا 500
يرجع ذلك لكرب حجم )قيمة وعدد( اإلصدارات املدرجة يف املؤشرين )مؤشر سندات اخلزينة األمريكية ومؤشر سندات الشركات 

وك اإلسالمية وحداثة مؤشراهتا املالية مع ليدية مقارنة بصناعة الصكاألمريكية( ابإلضافة إىل أقدميتهما وقدم صناعة السندات التق
 (؛DJSI)قلة حجم )قيمة وعدد( إصدارات الصكوك اليت يتضمنها مؤشر داوجونز للصكوك 

( بتبعات األزمة املالية SPUSBI( ومؤشر سندات الشركات األمريكية )DJSI)نالحظ أتثر كل من مؤشر داوجونز للصكوك  -
أو أحد نظرائه والذي شهد بدوره تراجعاً حاداً أثناء   (Libor) عريمها مبعدل الفائدة ليبورم، نرجع ذلك الرتباط تس2008العاملية 

م أتثر سوق إصدارات الصكوك 2008م، مع اإلشارة أنه إضافة ألزمة الضائقة املالية العاملية 2008فرتة تفجر األزمة املالية العاملية 
يف هناية  ة اخلالفات الشرعية والتوافق مع الشريعة اليت ظهرت على السطحزمة أخرى أو ابألحرى مشكلالسيما العاملية منها أب

( مع بداية الربع الثاين من عام DJSIم ؛ ولكن سرعان ما تعاىف مستوى أسعار مؤشر الصكوك )2009وبداايت  2008
عندما أظهرت قدرًا أكرب من خاصة  إلسالميلتمويل امنتجات ا حنو املستثمرين توجه إىل واقع زايدة يسند قد وهذام، 2009

 .م2008التحمل والتعايف اجتاه االضطراابت اليت صحبت األزمة املالية العاملية 
سلوكا مغايرا مقارنة أبداء املؤشرين السابقني وابقي املؤشرات ( SPUSTBI)سلك مؤشر سندات اخلزينة األمريكية 

م، وكحالة استثنائية بدأت بوادر 2008فرتة تفجر األزمة املالية العاملية  ارتفاعاً ملحوظًا خاللاملالية العاملية األخرى، حيث سجل 
م مث تراجع قلياًل خالل عام 2008م وبلغ أوجه يف النصف األخري من عام 2007هذا االرتفاع يف النصف الثاين من عام 

صِدري السندات التقليدية الوفاء رين من عدم إمكانية مُ م، قد يرجع ذلك األداء اجليد للذعر املايل وخماوف املستثم2009
ابلتزاماهتم املالية من شركات وحىت من قبل اجلهات احلكومية احمللية األمريكية، حيث أصبح املستثمرون ينفرون من املخاطرة بشكل 

ندات اخلزينة واستثمارها يف س -اهلم أو ميكن القول اهلروب  املؤقت أبمو -مفرط اجتاه ذلك، األمر الذي أدى هبم إىل نقل أمواهلم 
األمريكية ابعتبارها استثمارات خالية املخاطر، خاصة عندما أبدت احلكومة األمريكية ممثلة بوزير اخلزينة األمريكية آنذاك "هنري 

ة إفالس احلكومة مستثمر األمريكي إىل عدم إمكانيلل ، هذا التدخل قد أوحىيكيبولسون" قيامها خبطة إنقاذ النظام املايل األمر 
 مر الذي أدى إىل زايدة الطلب على سندات اخلزينة األمريكية مما انعكس على ارتفاع مستوى أسعارها. األمريكية، األ
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 توى تقلباهتا.وبشكل عام يظهر أن مستوى أسعار مؤشرات الدراسة يف تزايد مستمر خالل ابقي فرتة الدراسة وهذا بغض النظر عن مس
 

III -1- 2- السالسل اليومية ملؤشرات الدراسة  ار استقراريةاختب 
( حيث يبدو أهنا 01تظهر نتائج اختباري الكشف عن استقرارية سلسلة لوغارتيم األسعار اليومية ملؤشرات الدراسة يف اجلدول رقم )

رجة من القيم احل ( أكرب متاماً PPوفليبس وبريون )( ADFغري مستقرة، والقيمة احملسوبة إلحصائييت ديكي فولر املطور )
ابملائة، وابلتايل ميكن القول أن سلسلة لوغاريتم األسعار اليومية ملؤشرات 10، 5، 1عند نسب املعنوية الشهرية   Mackinnonلتوزيع

ل حساب الفروقات من الدرجة (، مما يتطلب البحث عن درجة التكامل من خال0الدراسة غري مستقرة وغري متكاملة من الدرجة صفر )
وكون العوائد عبارة عن الفروقات من الدرجة األوىل، وعليه سنحصل على سلسلة العوائد ، شرات الثالثةوىل لسلسلة لوغاريتم أسعار املؤ األ

 اليومية ملؤشرات عينة الدراسة وحناول دراسة استقراريتها.
لسلة عوائد املؤشرات حول حمور سلسلة العوائد اليومية للمؤشرات املدروسة، حيث يربز التفاف س( 02)يعرض الشكل رقم 

أن متوسطها احلسايب يساوي الصفر وتباينها اثبت عرب الزمن مبعىن عدم وجود اجتاه عام يف سلسلة عوائد الفواصل )تدور حول الصفر(، أي 
م 2009و 2008عامي ز أو جتمع التقلبات احلادة يف فرتات معينة. كما هو احلال يف املؤشرات، لكن نالحظ وجود تذبذابت عشوائية وترك

د تعقبها وهي فرتة تفجر األزمة املالية العاملية اليت مست خمتلف قطاعات األسواق املالية العاملية، ويظهر أن التغريات الكبرية يف قيم العوائ
لضعيفة نفس الشيء تعقبها العوائد يعقبه منو كبري يف قيم العوائد أو العكس والتغريات اتغريات كبرية أخرى، أي أن الرتاجع الكبري يف قيم 

ستوى احلايل للتذبذب مييل إىل أن يكون مرتبطاً ارتباطاً اجيابياً مع مستواه خالل الفرتات السابقة مباشرة، تغريات ضعيفة، وبعبارة أخرى فإن امل
ربر االستخدام والتطبيق، إال أن نية. األمر الذي يعطي للنماذج املشروطة بعدم جتانس التباين موهو ما يسمى بتكدس التقلبات يف فرتات مع

ابختبارات االستقرارية  ينبغي القيامالزمنية املالية ال يكون مبالحظة التمثيل البياين لسلسلة الفروقات فقط، بل  احلكم على استقرارية السالسل
 .السابقة على سلسلة عوائد املؤشرات

واستقرت سلسلة عوائدها حسب ما  دراسة عند الدرجة األوىلتكامل مجيع أسعار مؤشرات ال (01)نالحظ من خالل اجلدول رقم 
اليت كانت القيم احملسوبة هلما أقل من القيم احلرجة لتوزيع  (PP)وفليبس بريون  (ADF)أشارت إليه إحصائييت ديكي فولر املطور 

Mackinnon  تكاملة من الدرجة األوىل، أي أن عار ماألس إن سلسلةابملائة، وابلتايل ميكن القول 10، 5، 1الشهرية عند نسب املعنوية
 سالسل العوائد اليومية للمؤشرات الثالثة مستقرة وال حتتوي على اجلذر الوحدوي.

 

III -1- 3-  )اختبارات اإلحصائية الوصفية والتوزيع الطبيعي لسلسلة أسعار مؤشرات الدراسة املستقرة )سلسلة العوائد 
( كان موجباً، ما يدل على منوها خالل فرتة Meanالدراسة املعرب عنه بـ ) عائد ملؤشراتأن متوسط ال (02)يبدو من اجلدول رقم 
( Mean)متوسط  اإلشارة إىل أنم، كما جتدر 2008العقاري  الرهن أزمةسلسلة أسعارها اليومية املتزايدة بعد الدراسة ويؤكد حتليلنا الجتاه أداء 
اإلشارة  وائد مؤشري السندات التقليدية، رمبا قد يرجع ذلك إىل نقطتني مت متتمن متوسط ع( كان أقل DJSIRعوائد مؤشر داوجونز للصكوك )

لسندات  ( ومؤشر ستاندارد آند بورزSPUSBIلسندات الشركات األمريكية ) 500مسبقاً هلما ومها : أقدميه كل من مؤشر ستاندارد آند بورز 
د ختتلف يع املعلومات املتعلقة ابلسندات املكونة هلما، أيضا ق(، مما قد جيعل منهما ذوا قيمتني )سعر( تعكسان مجSPUSTBIاخلزينة األمريكية )

ؤشر هي القيمة السوقية لإلصدارات املدرجة ابملؤشرين اختالفًا كبريا عن القيمة السوقية لإلصدارات املكونة ملؤشر داوجونز للصكوك، وعوائد امل
 .26يف حتديد عوائده اف إليه العوائد الدورية )الكوبون(، لذلك فسعر املؤشر له دوٌر جوهريٌ معدل منو السعر مض

النتائج إىل أن مؤشر داوجونز للصكوك ذو خماطر  تشري (، Std. Devلمخاطر الكلية واملعرب عنها بـاالحنراف املعياري )أما ابلنسبة ل
وسندات خلزينة األمريكية( وهذا يعكس ابلفعل املخاطر اإلضافية اليت يتعرض هلا التمويل  كلية أعلى مقارنة بنظريهتا التقليدية )سندات الشركات

ام والصكوك اإلسالمية بشكل خاص مقارنة مع السندات التقليدية؛ كما يالحظ أن نتائج االختبارات اإلحصائية الوصفية اإلسالمي بشكل ع
 رنة مع مؤشر الصكوك.ملؤشري السندات التقليدية متقاربة من بعضها البعض مقا

، فتشري النتائج إىل أن سلسلة عوائد (3)الشكل أما ابلنسبة للتوزيع االحتمايل للعوائد والختبار التوزيع الطبيعي كما هو موضح يف 
قعان يف نفس أي ال ي–قيم خمتلفة  ( لديهماMedin( والوسيط )Meanاملؤشرات املدروسة واملستقرة ال تتبع التوزيع الطبيعي، ألن املتوسط )

 2( بدرجة حرية Deux-Cheiتربيع ) ( أكرب متامًا من القيمة اجملدولة لتوزيع كيaBer-Jarque، وإحصائية جارك بريا )-النقطة
(𝑋0.05 

2 (2) = (، أي أن التوزيع من نوع 3أكرب متامًا من الثالثة ) (Kurtosis) (؛كما أن قيمة معامل التفرطح 5.99
(Leptokurtic) جمع أكثر حول الوسط مقارنة ابلتوزيع الطبيعي، حيث تكون ذروة املركز أعلى والذيول أكثر بدانة، ما يدل على وجود فهو يت

احنرافات متطرفة أكثر من املتوسط يف عوائد مؤشرات الدراسة، وهذا يساعد على قياس مستوى املخاطر يف السالسل املدروسة، حيث تكون 
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البدنية، وهذا ما يؤكد وجود خماطر، لذلك فاحملللون املاليون يستخدمونه لتحديد العوائد واخلسائر املتطرفة يف الذيول التقلبات الكبرية داخل 
 املستقبل. 

وعوائد مؤشر   (DJSIR) ( عن الصفر، حيث أخذت قيمة سالبة ابلنسبة لعوائد مؤشر الصكوكSkewnessاختلفت قيمة معامل االلتواء )
( لعوائد مؤشر سندات Skewness)(، مبعىن أن التوزيع غري متماثل وملتو حنو اليسار، بينما قيمة SPUSBIRريكية )سندات الشركات األم

اليت  اختلفت عن الصفر أخذت قيمة موجبة، أي أن التوزيع ملتو حنو اليمني، وهذا يعين تركز نسبة كبرية من  (SPUSTBIRاخلزينة األمريكية )
ع، ويدل ذلك أساسًا على اهتمام املستثمرين ابلعوائد واعتمادهم بصورة كبرية على املعلومات احلالية )اجلديدة( للتوزي املشاهدات يف اجلهة اليمىن

مقارنة مع ابقي  م2008والتوقعات املستقبلية يف اختاذ قراراهتم، والدليل على ذلك السلوك املغاير ملؤشر سندات اخلزينة األمريكية أثناء األزمة املالية 
 دراسة. شرات المؤ 

عدم ميكن القول أن توزيع سلسلة العوائد اليومية ملؤشرات الدراسة ال تتبع التوزيع الطبيعي بناًء على نتائج اختبارات مقاييس الشكل، وإن 
طي لألخطاء ين الشر متاثل التوزيع ميكن أن يكون إشارة إىل عدم خطية سلسلة عوائد املؤشرات املدروسة، والذي يكون سببه إما عدم جتانس التبا

، مما جيعل االعتماد على النماذج التقليدية غري ممكنا، 27(والذي يعرب عن التقلبات الشديدة يف العوائد، أو وجود بنية مشوشة )صدمة داخلية
 ويتطلب األمر استخدام النماذج املشروطة لتتبع سلوك )العوائد/املخاطر( للسالسل املدروسة. 

 

III-2-  أثرمشكل عدم جتاختبار وجود( انس التباينARCHيف سلسلة العوائد اليومية ملؤشرات الدراسة ) 
( يف سلسلة عوائد مؤشرات الدراسة، حيث كانت ARCH( وجود أثر )03يربز من خالل نتائج االختبار املوضحة يف اجلدول رقم )

 0.000و 0.001ابملائة. واليت قدرت بـ  5د درجة معنوية يف حدو  (x2( احملسوبة أكرب متاماً من القيمة احلرجة لتوزيع كي تربيع )LMإحصائية )
لكل من مؤشر داوجونز للصكوك ومؤشر ستاندارد آندبوز لسندات الشركات األمريكية ومؤشر ستاندارد آندبوز لسندات اخلزينة  0.000و

تتغري بتغري الزمن وبتناظر، ال تؤخذ بعني االعتبار  ، ما يدل على وجود تقلبات شرطية0.05األمريكية على الرتتيب وهي أقل متاماً من نسبة معنوية 
(، وهو ما تتميز به جل heteroskedasticityع الشرطي. مما يعين أن التباين الشرطي للبواقي غري متجانس أي يوجد مشكل )يف التوق

مناذج االحندار شرطي لألخطاء، سوف نعتمد على السالسل الزمنية املالية، وحلل هذا اإلشكال واألخذ بعني االعتبار حركة عدم جتانس التباين ال
(، ARCH(، والذي يعترب حاًل ملشكلة عدم جتانس التباين الشرطي لألخطاء )أثرGARCH) بعدم جتانس التباين املعممة الذايت املشروطة

 والذي ميكن أن يعطي نتائج أفضل نظراً خلصائص سالسل العوائد املالية.
 

III-3-  نتائج منوذجGARCH-M(1.1) لتحديد طبيعة عالقة العائد مبخاطر مؤشرات الدراسة 
 SCو AICالتوزيعات املختلفة لتباين األخطاء، وذلك ابالعتماد على تصغري معايري املعلومات لكل من مناذج نتيجة للمقارنة بني 

قة التقلب بني العائد واملعلوماتية ىل عالالذي يتيح لنا اختبار عالقة التقلب بني العائد واملخاطرة ابإلضافة إ GARCH-M(1.1)لنموذج 
(، حيث أظهرت النتائج أن منوذج االحندار الذايت املشروط 04تبعاً ملا سبق كانت النتائج حسب ما هو وارد يف اجلدول رقم ) )املعلومات الوافدة(.

ابملائة لكافة مؤشرات الدراسة،  5نسبة معنوية ( مقبول إحصائياً عند GARCH-Mبعدم جتانس التباين املعمم ابستخدام االحنراف املعياري )
يف عوائد مؤشرات الدراسة ذو داللة إحصائية عند مستوى  (Volatility) هبا، وهذا دليل على وجود تذبذب GARCHأي ظهور أثر 

 Meanملعادلة األساسية )ائة( هذا على مستوى اابمل 10ابملائة، إال أن الثابت كان غري معنوي )ليست ذو داللة إحصائية عند  5معنوية 
Equation اليت كانت نتائجها متباينة بني مؤشرات الدراسة حسب منوذج )GARCH-M  وتوزيع تباين اخلطأ املختار لكل مؤشر، حيث

وذو داللة إحصائية واملخاطرة كان موجبًا ( املعرب عن عالوة املخاطرة، والذي  ميثل التقلب وخيترب العالقة بني العائد أظهرت النتائج أن معامل )
 ( ومؤشر سندات الشركات األمريكيةDJSIRابملائة ابلنسبة لسلسلة العوائد اليومية لكل من مؤشر الصكوك ) 1عند مستوى 

(SPUSBIR)ملعرب عنها ، وهذا يعين وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بني عوائد الصكوك وسندات الشركات األمريكية واملخاطرة ا
 وهبذا استطاعا توليد أثر لعالوة املخاطرة خالل فرتة الدراسة واليت تبنّي أن زايدة املخاطر ابألداتني )الصكوك وسندات الشركات( تكونابلتذبذب، 

 عاملية وسندات الشركات)إصدارات الصكوك ال بزايدة التباين املشروط ويؤدي إىل زايدة متوسط العائد هبما، أي إجيابية وكفاءة تسعري األداتني
، وعند مقارنة قيم معامل التقلب هلذين اآلخرين نالحظ اليت تتعرض هلما بتعويض مستثمريها بعالوة خماطرة خالل فرتة الدراسةاألمريكية( للمخاطر 

( γ̂=0.006صكوك )( أعلى تقلباً من مستوى تذبذب عوائد مؤشر الγ̂=0.056أن مستوى تذبذب عوائد مؤشر سندات الشركات األمريكية )
( سلوكًا مغايرًا مقارنة ابملؤشرين السابقني، γ̂= -0.072ل فرتة الدراسة؛ بينما أظهر معامل تقلب عوائد مؤشر سندات اخلزينة األمريكية )خال

وجود عالقة كن القول بعدم فاإلشارة السالبة تدل على العالقة العكسية بني عائد وخماطرة سندات اخلزينة األمريكية خالل فرتة الدراسة، وابلتايل مي
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ما يدعم ويفسر  تبادلية بني العائد وخماطر سلسلة العوائد اليومية ملؤشر ستاندارد آندبورز لسندات اخلزينة األمريكية خالل فرتة الدراسة، ولعل هذا
 ت الشركات األمريكية.أبداء مؤشر الصكوك وسندام مقارنة 2008حتليلنا للسلوك املغاير ألداء املؤشر أثناء فرتة األزمة املالية العاملية 

( للمؤشرات الثالثة، فقد Variance Equationعلى مستوى معادلة التباين ) GARCH-Mأما تفسريان لنتائج منوذج 
، أما أدانها ائةابمل 1.30أظهرت النتائج أن قيمة التباين )املخاطرة( يف املدى الطويل بلغت أقصاها على مستوى سوق الصكوك الدولية بقيمة 

، بينما سجل سوق سندات الشركات األمريكية قيمة قريبة من هذه األخرية ابملائة 0.015 سوق سندات اخلزينة األمريكية حيث بلغ فكان يف
 ؛ابملائة 0.057بلغت عنده قيمة التباين يف املدى الطويل 

أن تقلبات عوائد  ( يف تباين األخطاء، أيGARCHو ARCHكما دلت النتائج على وجود معنوية إحصائية لكل من أثر )
(، ابإلضافة ARCHمؤشرات الدراسة تتأثر بعنصرين: أوهلما املعلومات الوافدة املتعلقة هبذه العوائد )األخطاء أو البواقي( يف الفرتة السابقة )أثر 

رات الدراسة تتأثر ابلعوامل أي أن تقلبات عوائد مؤش -( GARCHإىل أتثرها بتقلبات العوائد )تباين األخطاء( يف الفرتة السابقة أيضا )أثر 
 ؛-الداخلية أو ابلصدمات الداخلية اليت حتدث يف هذه املؤشرات

( لعينة الدراسة، حيث كان هذا اجملموع ابلنسبة لعوائد مؤشر GARCHو ARCHإال أننا نسجل اختالفًا يف جمموع معاملي )
ألمريكية( اللتان كانتا ذات جمموع أعلى ومتقارابً جداً، وقد بلغ ابلنسبة ملؤشر ندات الشركات واخلزينة االصكوك أقل متامًا من نظريته التقليدية )س

( وهو أقل من الواحد، ما يشري إىل تناقص أثر الصدمة )اضمحالل الصدمات( مبرور الزمن خالل فرتة الدراسة، وميكن 0.520الصكوك ما قيمته )
( لسلسلة العوائد اليومية ملؤشر الصكوك، مبعىن أن الصدمة على التباين P=23( الذي وصل إىل )ARCHهذا أن يفسر فرتات إبطاء )أثر 

( الواحد والذي بلغ GARCHو ARCHالشرطي احلايل لنا يكون هلا أتثري كبري على قيم التباينات املستقبلية؛ بينما قارب جمموع معاملي )
ة على الرتتيب، مما يدل على استمرارية )زايدة حدة( صدمات شركات واخلزينة األمريكي( ابلنسبة لعوائد مؤشر سندات ال0.996و 0.992)

( وتؤول إىل ما الهناية، األمر الذي يتطلب التعامل مع نوع خاص من هذه النماذج أال Persistence of Volatility shocksالتذبذب )
السندات التقليدية تتصف  وغري اخلطي، وهذا ما قد يوحي إىل أن تذبذب عوائد مؤشري EGARCHاألسي  GARCH وهو منوذج

 بـدميومة املخاطرة مقارنة بتقلبات عوائد مؤشر الصكوك؛ 
مع بعضهما البعض لعوائد مؤشرات الدراسة الثالثة، نالحظ أن قيم معامل ( GARCHو ARCHومبقارنة معاملي )

GARCH  كانت أكرب من قيم معاملARCHاحلالية( هي األكثر أتثري من  ، وهو ما يدل على أن أثر املعلومات واألخبار القريبة(
أي أن املستثمرين والوسطاء املاليني أيخذون بعني االعتبار عند االستثمار يف إصدارات  ،ARCHاملعلومات واألخبار البعيدة واليت ميثلها معامل 
 املعلومات واألخبار التارخيية. ألمريكية األخبار واملعلومات احلالية واجلديدة أكثر منالصكوك العاملية وسندات الشركات واخلزينة ا

 

III-4-  اختبار العالقة بني معدل الفائدة ليبور وأسعار مؤشرات الدراسة 
اإلسالمية تعمل يف نظم مالية يف ظل العوملة املالية ويف سياق االهتمام العاملي ابلصناعة املالية اإلسالمية؛ وكون املؤسسات املالية 

ن تتعامل مع معطيات تلك النظم التقليدية، وحتاول أن تتكيف معها مبا يتوافق مع الشريعة؛ ومع سعيها يف تسعري واقتصادية تقليدية تفرض عليها أ
ويف ظل غياب معيار  ضافة إىل عوامل أخرىمنتجاهتا إىل إجياد مرجعية ميكن من خالهلا االرتباط ابألسواق املالية الدولية، أدت هذه العوامل ابإل

ت ومربرات غري ربوية يف املالية اإلسالمية لتقومي كفاءهتا وقياس أدائها وتقييم مستوى األسعار املستقبلية ملنتجاهتا املتوافقة مع مرجعي مستقل له آليا
جعيات مرجعي يف تسعري منتجاهتا وقياس أدائها ابعتباره من أكثر املر الشريعة إىل اعتماد املؤسسات املالية اإلسالمية على معدل الفائدة ليبور كسعر 

مالءمة من حيث شهرته واتساع نطاق التعامل به وسهولة احلصول عليه؛ كما أجاز علماء الشريعة االستناد إليه كأساس تسعريي لعمليات 
ح بني ، ابلرغم من االختالف الواض-ي اإلقراض واالقرتاض مقابل فائدةطبعاً مع عدم جواز التعامل آبلياته، أ-ومنتجات املؤسسات املالية اإلسالمية

 الصناعة املالية اإلسالمية والصناعة املالية التقليدية.
وقد جاء هذا االختبار كمحاولة للتعرف على مدى التقارب بني الصكوك اإلسالمية والسندات التقليدية من حيث عالقة أسعار 

 نهما.دل الفائدة ليبور من خالل اختبار االرتباط وعالقة السببية بيمؤشراهتا عينة الدراسة مع مع
 

III-4-1-  دراسة االرتباط بني معدل الفائدة ليبور ومؤشرات الدراسة 
الفائدة ( إىل وجود عالقة عكسية وبقيم متدنية بني أسعار مؤشرات الدراسة ومعدل 05تشري نتائج هذه االختبار الواردة يف اجلدول رقم )

 وميكن تفسري ذلك على النحو التايل: ( خالل فرتة الدراسة،Liborاملعروض من قبل البنوك يف لندن )ليبور
خاصة القائمة على الشراكة -ابلنسبة للصكوك املمثلة يف دراستنا مبؤشر داوجونز للصكوك، وتبعًا إلطارها النظري واقرتاب أغلب هياكلها  -

الكينزية اليت ترى أن هناك عالقة  من األسهم، فيمكن تفسري العالقة العكسية على منوال إسهامات النظرية -)املشاركة يف الربح واخلسارة(
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سية بني معدالت الفائدة وأسعار األسهم يف أسواق األوراق املالية، ابعتبار أن معدل الفائدة هو أحد مكوانت سعر اخلصم الذي خيفض عك
 قيمة السهم؛

يدية، فيمكن ابه عمليًا يف تسعريها السندات التقلأما ابلنسبة للعالقة العكسية بني معدل الفائدة ليبور ومؤشرات الدراسة؛ وابعتبار الصكوك تش -
إن فهم تفسري هذه النتيجة تبعًا للواقع العملي الذي أثبت طبيعة هذه العالقة حيث تتحرك أسعار السندات دائمًا يف االجتاه املعاكس للعائد، و 

الل الدفوعات الثابتة مة العوائد الدورية اليت يولدها من خهذه العالقة العكسية يتمثل يف فهم حقيقة أن سعر السند يف السوق الثانوية يعكس قي
 -والسيما على السندات احلكومية -)أو ما يعرف ابلكوبون( واملتمثلة يف مدفوعات الفائدة الدورية، فعندما تنخفض أسعار الفائدة السائدة

ويف هذه احلالة ميكن مت طرحها أبسعار فائدة أعلى آنذاك،  ألنهتصبح السندات املطروحة سابقًا )األقدم( أكثر قيمة من وجهة نظر املستثمر، 
الفرتة للمستثمرين الذين ميتلكون تلك السندات )األقدم( تداوهلا بعالوة يف السوق الثانوية؛ ولكن يف املقابل، إذا ارتفعت أسعار الفائدة يف 

 صم سعري،خفضة نسبياً، وابلتايل يتم تداوهلا خباحلالية مثاًل، تصبح السندات املطروحة من قبل أقل قيمة ألن كوبوانهتا من
ا يف وعليه نستنتج كقاعدة عامة أن اجتاه العالقة بني معدالت الفائدة السائدة وأسعار جل األوراق املالية املتداولة يف السوق الثانوية مب

عالقة ميلها لتحرك يف اجتاه واحد ومعاكس ) ذلك السندات التقليدية والصكوك اإلسالمية سواء مت إصدارها من قبل شركات أو حكومات هو
 عكسية(.

أما من حيث مقارنة هذه العالقة العكسية بني مؤشرات الدراسة واليت امتازت بتدين قيمها؛ نالحظ تسجيل مؤشر الصكوك أدىن معامل 
الصكوك احدة يقابلها اخنفاض يف مستوى أسعار أي أن التغري يف مستوى أسعار الفائدة ابلزايدة وحدة و  (،0.09-)ارتباط مع معدل الفائدة ليبور 

 ابملائة. 1، ويعرب هذا املقدار عن أن قوة االرتباط بينهما ضعيفة جداً عند مستوى داللة (0.09)بـ 
بينما كانت العالقة العكسية ملؤشري السندات التقليدية ومعدل الفائدة ليبور أكرب مقارنة مبؤشر الصكوك، حيث سجل مؤشر سندات 

هذه النتائج تعكس الواقع العملي (، 0.17-)يليه مؤشر سندات الشركات األمريكية بقيمة  (0.25-)مة ينة األمريكية أعلى معامل ارتباط بقياخلز 
من خالل إضافة هامش خماطرة إىل معدل الفائدة املعتمد عليه يف التسعري، لتكون أكثر  ،لتسعري السندات والصكوك والذي يكون عادة بعالوة

 خلزينة احلكومية األقل خماطرة وذات معدل عائد أدىن مقارنة بصكوك وسندات الشركات.ية واستقطاابً للمستثمرين من سندات اجاذب
 

III-4-2- الدراسة دراسة العالقة السببية بني معدل الفائدة ليبور ومؤشرات: 
ابستخدام اختبار -اختبار السببية غريين، وفيما يتعلق بنتائج إن االرتباط ال يعين السببية، ووجود االرتباط ال يعين وجود سببية بني املت

( أن معدل الفائدة ليبور يعترب 06بني معدل الفائدة ليبور وأسعار مؤشرات الدراسة، يوضح اجلدول رقم ) -(Grangerعالقة السببية لغراجنر )
مستقباًل أبسعار مؤشرات الدراسة، ويفسر ذلك اعتماد مجيع حتسن التنبؤ  سببًا يف مجيع أسعار املؤشرات، مما يعين أن املعرفة بقيم ليبور التارخيية

لك فإن األوراق املالية )صكوك وسندات( املدرجة ضمن مؤشرات الدراسة على معدل الفائدة ليبور أو املعدالت املناظرة له يف احتساب عوائدها، لذ
 ائدة ليبور.تداوهلا يكون ذو حساسية الجتاه التغريات احلاصلة يف سعر الف

ما أن معرفة القيم التارخيية ألسعار مؤشرات الدراسة تسمح بتحسني التنبؤ بقيم أسعار معدل الفائدة ليبور مستقبالً، وميكن تفسري ذلك ك
 على النحو التايل:

األمريكية؛  سياسة النقديةفبالنسبة لسببية أسعار مؤشري سندات الشركات واخلزينة األمريكية على أسعار الفائدة ليبور، قد يرجع ذلك لل
وتوقعات البنوك األمريكية للتغري يف سعر الفائدة؛ سيولة سوق لندن من حيث دوالر األمريكي،  من أتثري على بقية اقتصادايت دول العامل؛ وماهلا

 معدالت ليبور.التأثري على  تشكيلة البنوك املسامهة يف حتديد معدل الفائدة ليبور ابلدوالر األمريكي؛ فهذه العوامل وغريها من شأهنا
أما ابلنسبة لسببية أسعار مؤشر الصكوك على أسعار الفائدة ليبور، فباإلضافة للعوامل سابقة الذكر وماهلا من تبعات على أسواق 

للفوائض املالية يف ام واقتصادايت دول العامل السيما دول اخلليج وشرق آسيا احلاضنة لصناعة الصكوك اإلسالمية، تعترب أسعار النفط املصدر اهل
 معظم اقتصادايت الدول احلاضنة لصناعة الصكوك خاصة اخلليجية منها.

 

IV-   واالستنتاجاتاخلالصة: 

 انقشنا يف هذه الورقة البحثية سلوك العائد واملخاطرة لكل من الصكوك والسندات التقليدية، مستندين على أهم النماذج القياسية املطبقة
املتغرية عرب مناذج االحندار الذايت املشروطة بعدم التجانس املعممة اليت تسمح بتحديد عالوة املخاطرة يف ظل عدم التباين واملخاطرة  يف املالية السيما
 الدراسة إىل جمموعة من النتائج، نذكر منها: الزمن، خلصت
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وعدد( إصدارات السندات املدرجة  اختالف مستوى أسعار الصكوك عن السندات التقليدية؛ قد يرجع ذلك لضخامة حجم )قيمة -
 مبؤشري عينة الدراسة وقدم الصناعة مقارنة بصناعة الصكوك اإلسالمية؛ 

م، بينما شهد أداء مؤشر سندات 2008أسعار الصكوك مع سندات الشركات األمريكية أثناء فرتة تفجر األزمة العاملية  متاثل اجتاه سلوك -
سجل ارتفاعًا ملحوظًا خالل تلك الفرتة، قد يرجع ذلك لذعر املستثمرين األمريكيني آنذاك ونقل  اخلزينة األمريكية سلوكًا مغايراً، حيث

 مواهلم( واستثمارها يف سندات اخلزينة األمريكية ابعتبارها استثمارات خالية املخاطر؛أمواهلم )اهلروب املؤقت أب
ة للصكوك مع نظريهتا السندات التقليدية خالل فرتة الدراسة، وهو ما يؤكده هناك متاثل يف اجتاه النمو اإلجيايب ألداء سلسلة األسعار اليومي -

 الدراسة ذو اإلشارة املوجبة؛ متوسط العائد لسلسلة العوائد اليومية ملؤشرات
سجلت الصكوك أدىن متوسط عائد مقارنة مع سندات الشركات األمريكية ذات أعلى متوسط عائد تليها سندات اخلزينة األمريكية،  -

بينما ختتلف عن النتائج (، -Selim and Faezeh -2007هذا ما يتوافق مع العديد من الدراسات يف هذا اإلطار منها دراسة )و 
 (؛-Heri and Rachma -2013تواصل إليها يف دراسة )امل

لت سندات اخلزينة األمريكية تعد إصدارات الصكوك العاملية أعلى مستوى خماطر كلية مقارنة ابلسندات التقليدية حمل الدراسة، حيث سج -
ر اإلضافية اليت تتعرض هلا الصكوك األمريكية، وهو ابلفعل ما يتفق مع واقع املخاط سندات الشركاتأدىن مستوى خماطر كلية تليها 

 Heri( ودراسة )  -SHALHOOB, H.S.- 2016مقارنة مع السندات التقليدية وتؤكده العديد من الدراسات منها دراسة )
and Rachma -2013-( وكذا دراسة )Heri and Rachma -2013- 2014-)(، بينما   اختلفت مع نتائج دراسة-
Fadma EL MOSAID؛) 

درجة من التماثل بني الصكوك وسندات الشركات األمريكية من حيث اجيابية وكفاءة تسعريمها للمخاطر، حيث استطاعا توليد أثر هناك  -
ة واليت تعكس أن زايدة خماطر الصكوك وسندات الشركات األمريكية يؤدي إىل زايدة متوسط العائد لعالوة املخاطرة خالل فرتة الدراس

،؛ بينما أظهرت اليت تتعرض هلما بتعويض مستثمريها بعالوة خماطرة خالل فرتة الدراسةللمخاطر  ة تسعري األداتنيهبما، أي إجيابية وكفاء
اطر سندات اخلزينة األمريكية خالل فرتة الدراسة، وهو ما قد يدعم حتلينا للسلوك املغاير النتائج عدم وجود عالقة تبادلية بني عائد وخم

م، مقارنة ابلسلوك املتعثر ألداء الصكوك وسندات 2008األمريكية أثناء فرتة تفجر األزمة املالية العاملية ألداء مؤشر سندات اخلزينة 
 الشركات األمريكية خالل نفس الفرتة؛

ا بتقلبات ت عوائد مؤشرات الدراسة بعنصرين مها: املعلومات الوافدة املتعلقة بتلك العوائد يف الفرتة السابقة، إضافة إىل أتثرهتتأثر تقلبا -
 العوائد يف الفرتة السابقة )التأثر ابلعوامل الداخلية أو ابلصدمات الداخلية(؛

قصاها على مستوى سوق الصكوك، أما أدانها فكان يف سوق سندات دلت النتائج أن قيمة التباين )املخاطرة( يف املدى الطويل بلغت أ -
 رة يف املدى الطويل لسوق سندات الشركات األمريكية؛اخلزينة األمريكية، واقرتبت من هذه األخرية قيمة املخاط

وى تذبذب هذه سجلت الصكوك أدىن مستوى تذبذب )تقلب( يف عوائدها مقارنة ابلسندات التقليدية حمل الدراسة، حيث كان مست -
امل مع نوع خاص من هذه النماذج األخرية متقارابً، لكن السندات التقليدية متتاز ابستمرارية الصدمات )دميومة املخاطرة( مما يتطلب التع

 (، على عكس الصكوك اليت ال متتاز ابستمرارية يف الصدمات؛EGARCHاألسي ) GARCH أال وهو منوذج
أيخذون بعني االعتبار عند االستثمار يف إصدارات الصكوك العاملية وسندات الشركات واخلزينة األمريكية أظهرت النتائج أن املستثمرين  -

 األخبار واملعلومات احلالية واجلديدة أكثر من املعلومات واألخبار التارخيية؛  
ع معدل الفائدة التسعريي ليبور، وكذلك حيث عالقة االرتباط العكسية متتفق الصكوك مع السندات التقليدية ملؤشرات حمل الدراسة من  -

 عالقة السببية يف االجتاهني، مع اإلشارة إىل تسجيل الصكوك أدىن مستوى ارتباط عكسي مع ليبور.
إال أننا نرى أن مساحة  بناء على النتائج املتوصل إليها، ميكن االستنتاج أن هناك اختالف بني الصكوك اإلسالمية والسندات التقليدية،

رب بني األداتني أكرب من تباعدها، والذي نُرجعه وبشكل مباشر إىل تطبيق نفس صيغة تسعري السندات على الصكوك، حيث يتم ربط تسعري التقا
ديد ، كسعر مرجعي ُيسرتشد به يف حتهذه األخرية من الناحية العملية ارتباطاً وثيقا مبستوايت أسعار الفائدة ابختاذها معدل الفائدة ليبور أو نُظراؤه

ة املالية عوائدها السيما إصدارات الصكوك العاملية ويف خمتلف الدول احلاضنة هلذه الصناعة حىت تلقى القبول العام يف ظل ما فرضته تبعات العومل
 منتجاهتا.  وغياب معيار مرجعي مستقل غري ربوي يف املالية اإلسالمية لتقومي كفاءهتا وقياس أدائها وتسعري

بل  ،حىت يتم تطبيق نفس صيغة تسعري السندات لتسعريها اإلسالمية ليست كأدوات دين الصكوكشارة إىل أن اإللذلك البد من 
جاءت كبديل شرعي للسندات التقليدية القائمة على مفهوم الفائدة الربوية، بتحقيقها عوائد انجتة عن أداء أصول استثمارية تدعم الصكوك 

–( االستصناع وغريها الربح واخلسارة؛ كما أن ليس كل هياكلها قائمة على صيغ املداينات )املراحبة/ السلم/إصداراهتا وقائمة على مبدأ املشاركة يف
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هذا يولد ففي صكوك اإلجارة على سبيل املثال، محلة الصكوك هم مالك األصول،  .-هي اهلياكل اليت تتقاطع فيها الصكوك مع السندات التقليدية
حلسبان عند تسعري الصكوك، كما ختتلف الصكوك املبنية على الشراكة، يف أن العائد املتوقع من وجهة نظر الشريعة خماطر إضافية جيب أخذها يف ا

رعي مناسب عن بديل ش إجياديعد موضوع  لذلك؛ املخاطر اإلضافية بعني االعتبار ألخذ هذهطريقة التسعري  ما يستلزم تعديلليس مضموانً، وهذا 
لتسعري الصكوك اإلسالمية من جماالت البحث املهمة، على الرغم من إمكانية التوصل نظراي إىل ذلك يف حال مراعاة  ظراؤهمعدل الفائدة ليبور أو نُ 

 .لفريدة للصكوكاخلصائص ا
 

V-  حقالامل : 

 املدروسة خالل فرتة الدراسة (: تطور أداء السالسل اليومية للوغاريتم أسعار املؤشرات 1) الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الدراسة  فرتة خالل وعوائدها الدراسة أسعار مؤشراتللوغاريتم االستقرارية  اختباري : نتائج(01) رقمجدول  

 
 

 (: التمثيل البياين لسلسلة العوائد اليومية للمؤشرات املدروسة خالل فرتة الدراسة 2) الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 

  سلسلة األسعار العوائدسلسلة 
  الثابت ودون االجتاه العام دونالنموذج: 

 القيم احلرجة 
PP ADF 

P=0 
 احلرجة القيم 

PP ADF  مؤشرات الدراسة 
%10 %5 %1 %10 %5 %1 

-1.6166 -1.9409 -2.5659 

-47.45053 -47.45813 -3.1277 -3.4116 -3.9618 -2.59405 -2.63139 
 (DJSI) مؤشر الصكوك
P=4 

-47.88611 -47.88611 -2.5673 -3.4116 -3.9618 -1.78594 -1.78594 

  مؤشر سندات الشركات
(SPUSBI) 

P=1 

-51.44041 -51.44041 -3.1277 -3.4116 -3.9618 -2.64231 -2.73745 
  مؤشر سندات اخلزينة

(SPUSTBI) 
P=1 

 EViews 9.خمرجات الربانمج اإلحصائي و  بياانت الدراسة  ابالعتماد علىمن إعداد الباحثني  املصدر:
 

 EViews 9.خمرجات الربانمج اإلحصائي و  بياانت الدراسة  ابالعتماد علىمن إعداد الباحثني  املصدر:
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 EViews 9.خمرجات الربانمج اإلحصائي و  بياانت الدراسة  ابالعتماد علىإعداد الباحثني  من املصدر:
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 الدراسة  فرتة خالل الدراسة مؤشرات عوائداإلحصاءات الوصفية لسلسلة  : نتائج(02) جدول رقم
 

  لتشتتمقاييس النزعة املركزية وا

 عدد املشاهدات
Observations 

 املعيارياالحنراف  
Std. Dev 

 أدىن قيمة 
Minimum 

 أعلى قيمة
Maximum 

 الوسيط 
Median 

 املتوسط
Mean املؤشرات 

 ( DJSI) مؤشر الصكوك 0.016784 0.019698 7.515878 15.59031- 0.479896 2434
 (SPUSBI) مؤشر سندات الشركات 0.021639 0.028217 1.784985 1.954145- 0.295689 2434
 (SPUSTBI)  مؤشر سندات اخلزينة 0.010669 0.012117 1.743435 1.672130- 0.227785 2434

 
 

   الدراسة فرتة خالل املدروسة مؤشراتاليومية لل عوائدالتوزيع الطبيعي لسلسلة ال نتائج(: 3) الشكل

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 الدراسة  فرتة خالل الدراسة مؤشرات عوائدسلسلة لبواقي  ARCHأثر : نتائج اختبار (03) جدول رقم
 

  F-statistic Proba  Obs*R-squared Proba مؤشرات الدراسة

 ( DJSI) مؤشر الصكوك
ARCH Test  ,  Dependent Variable: RESID^2  lags to Include 23 

2.181252 0.0010 49.62498 0.0010 

  مؤشر سندات الشركات
(SPUSBI) 

ARCH Test  ,  Dependent Variable: RESID^2  lags to Include 10 
45.51967 0.0000 384.4539 0.0000 

 مؤشر سندات اخلزينة
(SPUSTBI) 

ARCH Test  ,  Dependent Variable: RESID^2  lags to Include 5 
40.49274 0.0000 187.2844 0.0000 

 
 

 الدراسة  فرتة خالل الدراسة مؤشرات عوائدلسلسلة  GARCH-M(1.1)وذج نتائج معامالت من:(04) جدول رقم
 

 مؤشر سندات اخلزينةعوائد  
(SPUSTBIR) 

ML ARCH - Student's t 
distribution (BFGS) 

  مؤشر سندات الشركاتعوائد  
(SPUSBIR) 

ML ARCH - Generalized error 
distribution (GED) (BFGS) 

 ( DJSIR) مؤشر الصكوكعوائد  
ML ARCH - Generalized 
error distribution (GED) 

(BFGS) 

  

0.052911 0.101761 0.120450 SQRT(GARCH) 

M
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دلة 
معا

سط 
ملتو

ا
 

 

2.684412 5.200258 45.25929 z-Stat 

 معامل بيتا 0.006018 0.055914 0.072052-

-3.639560 2.752326 5.324808 z-Stat 

 EViews 9.خمرجات الربانمج اإلحصائي و  ت الدراسة بياان ابالعتماد علىمن إعداد الباحثني  املصدر:
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Series: DJSIR
Sample 5/30/2008 10/20/2017

Observations 2434

Mean       0.016784

Median   0.019698

Maximum  7.515878

Minimum -15.59031
Std. Dev.   0.479896

Skewness  -12.00395

Kurtosis   528.7754

Jarque-Bera  28094050

Probability  0.000000
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Series: SPBIR
Sample 5/30/2008 10/20/2017
Observations 2434

Mean       0.021639
Median   0.028217
Maximum  1.784985
Minimum -1.954145
Std. Dev.   0.295689
Skewness  -0.424863
Kurtosis   6.489438

Jarque-Bera  1308.093
Probability  0.000000
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Sample 5/30/2008 10/20/2017
Observations 2434

Mean       0.010669
Median   0.012117
Maximum  1.743435
Minimum -1.672130
Std. Dev.   0.227785
Skewness   0.061130
Kurtosis   7.380310

Jarque-Bera  1947.410
Probability  0.000000

 EViews 9.خمرجات الربانمج اإلحصائي  املصدر:
 

 EViews 9.خمرجات الربانمج اإلحصائي و  بياانت الدراسة  ابالعتماد علىمن إعداد الباحثني  املصدر:
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 الثابت 0.013029 0.000571 0.000151

V
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اين
 التب

دلة
معا

 

1.996632 2.290649 5.909919 t-Stat 
0.033412 0.039830 0.010706 ARCH(1) 
5.576102 5.839885 2.911261 z-Stat 
0.962833 0.953034 0.509920 GARCH(1) 

153.3210 117.3801 6.177111 z-Stat 

0.996245 0.992864 0.520626 
ARCH 

+ 
GARCH 

 %5كل النتائج كانت ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية   *
 
 

 الدراسة  فرتة خالل املدروسة ؤشراتمعامالت االرتباط بني معدل الفائدة ليبور وأسعار امل  : نتائج(05) جدول رقم
 

  مؤشر سندات الشركات ( DJSI) مؤشر الصكوك 
(SPUSBI) 

مؤشر سندات اخلزينة 
(SPUSTBI) 

 Libor -0.09099 -0.17216 -0.25355  معدل الفائدة ليبور

 %1كل النتائج كانت ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية   *
 
 

   فرتة الدراسة( : اختبار وجود عالقة سببية بني األسعار اليومية للمؤشرات املدروسة ومعدل الفائدة ليبور خالل 06اجلدول رقم )
 

 فرضية العدم :
 وجود سببية F-Stat Prob ليبور ليس سببا يف املؤشرات التالية

 فرضية العدم :
  املؤشرات التالية ليست سببا يف ليبور

F-Stat Prob وجود سببية 

 نعم  11.0552 2.E-05 ( DJSI) مؤشر الصكوك نعم  3.58605 0.0279  ( DJSI) مؤشر الصكوك
 نعم  3.95795 0.0192 (SPUSBI) مؤشر سندات الشركات نعم  15.7645 2.E-07   (SPUSBI) الشركاتمؤشر سندات 

 نعم  15.9617 7.E-13 ( SPUSTBI) مؤشر سندات اخلزينة نعم  6.47000 4.E-05  ( SPUSTBI) مؤشر سندات اخلزينة
 

 
IV- : اإلحاالت واملراجع 
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