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 :ملخص
إىل عى جهات خمتلفة أحدثت الصكوك اإلسالمية ثورة هائلة يف جمال التمويل اإلسالمي يف السنوات األخرية، وأصبحت إحدى أهم أدوات التمويل اإلسالمي اليت تس

 .لدان الغربيةإصدارها وتداوهلا، يف سبيل تعبئة موارد مالية بطريقة تتماشى مع مبادئ الشريعة اإلسالمية، سواء يف البلدان اإلسالمية أو حىت يف الب
ا يتطلب األمر وضع ضوابط إلصدارها إال أن الصكوك اإلسالمية كريريا  ما شابا بعض التجاوزات واملخالفات خاصة يف اجلانب الشرعي، مما عرضها ملخاطر ّمجة، لذ

ذا البحث إىل معاجلته، مرّكزا  يف وتداوهلا مبا فف  مصا  مجيع األطرا  اات الصلة با، فكان احلل هو االلتزام مبعايري احلوكمة ولكن وفق أسس إسالمية، وهو ما يسعى ه
 .، وهيئات الرقابة الشرعيةSPVات الغرض اخلاص الك على اجلهات املعنية بإصدار ومراقبة الصكوك، وعلى رأسها الشركة ا

Abstract : 
In recent years, Islamic Sukuk has made a huge revolution in the field of Islamic finance and it has become one of the most 

important tools of Islamic finance. Many institutions seek to issue and exchange this kind of Islamic tools, in order to obtain 
financial resources in accordance with Islamic principles, whether in Islamic countries or even in western countries. 

However, the Islamic Sukuk often expose to some abuses and irregularities, especially in the application of Islamic principles 
for this Islamic financial tool, which displayed it to a great risk, which requires putting some standards and establishing rules for 
sukuk to be issued and traded, in order to care for the interests of all the relevant parties. So, the solution is to adhere to the 
standards of corporate governance, but according to Islamic principles, and it’s what this research aims to investigate, by basing 
on the parties concerned with the issuance and the control of sukuk, and on top of these institutions the special purpose vehicle 
SPV, and the sharia control authorities. 

 : المقدمة
فرض اليت استطاعت أن تو ، يف السنوات األخرية منتجات اهلندسة املالية اإلسالميةأهم  إحدىالصكوك اإلسالمية  تعترب
جودة أصال  يف الدورة موارد مو  لتجسيدهاو  ،مستقرةو حلول متويلية متنوعة لقدرتا على توفري أسواق املال العاملية، يف  نفسها

تعترب كفاءة اإلدارة والرقابة على الصكوك اإلسالمية سر رحبيتها ومنوها، وبقدر كفاءة و ، اآلثار التضخمية ا يقلل منمم االقتصادية
تعد ويف هذا اإلطار ، من املخاطر الرحبية والسيولة واألمان:الريالثةعضالت املاإلدارة بقدر ما قد جتمع تلك الصكوك بني هذه 

 اريعوأمرا  ضروريا  إلجياد نظام رقايب حمكم ميكن أن يساهم يف حتسني أداء املش ،نشودةاملعوامل حتقيق هذه الكفاءة  إحدىاحلوكمة 
وتوزيعه املسؤوليات هات اجل هحتديدمن خالل دارة املخاطر لعملية إ هتحسينبموضوع الصكوك اإلسالمية،  يةاالستريمار 

 . طر اليت تواجه هذه العمليةوالصالحيات بني خمتلف األطرا  املشاركة يف عملية التصكيك للحد من املخا
 ،وما متريله من دفع لعجلة التنمية ورفع مستوى األداء واإلدارة لشركاتويتفق الكريري من الباحريني واملهتمني على أمهية حوكمة ا

كمة كما أن تطبيقات احلو ،  والتقليل من املخاطر املتعلقة بالفساد اإلداري واملادي على مستوى املنشآت والدول على حد سواء
ال توجد يف القطاعات اليت على جمموعة من العناصر والعالقات املتداخلة  الحتوائهاتعترب أكرير أمهية وتعقيدا  يف القطاع املايل، 

 .تؤثر بشكل كبري على طبيعة نظام احلوكمةواليت  ،األخرى
ام وصناعة الصكوك اإلسالمية بشكل خاص، ورمبا أصبح هذا املفهوم أكرير أمهية وتعقيدا  يف الصناعة املالية اإلسالمية بشكل ع

على  العتمادها، )السندات التقليدية(ملا هلذه األخرية من عمليات مالية وتعاقدية معقدة تتلف شكال  ومضمونا  عن نظريتا 
، ء  الريابتة أخذا  وعطا مبدأ الفائدةبينما تعتمد الريانية على . ، وإال فقدت هذه الورقة املالية مشروعيتهاهاال ميكن التنازل عن ضوابط

 .لمشاريع املمولةبالنسبة لوال تشرتط يف الك مشروعية العملية 
 اتاإلستراتيجيما هي أهم : ما يليميكن صياغتها فيهذه الورقة البحريية اليت تعاجلها شكالية اإل فإن ،على ضوء ما تقدم

 .؟ ميةلتطوير الحوكمة كآلية إلدارة مخاطر الصكوك اإلسالوالممكنة الضرورية 
 :بتقسيم الورقة البحريية إىل ثالثة حماور رئيسية كما يلي قمنالإلجابة على هذه اإلشكالية، و 

I. االطار النظري للصكوك اإلسالمية وحوكمة الشركات. 
II.  إدارة خماطر الصكوك اإلسالمية إىلمدخل عام. 
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III. احلوكمة كآلية إلدارة خماطر الصكوك اإلسالمية. 
I- مية وحوكمة الشركاتاالطار النظري للصكوك اإلسال: 
تعد الصكوك اإلسالمية من أبرز املنتجات اليت ابتكرتا اهلندسة املالية  :اإلطار المفاهيمي للصكوك اإلسالمية -1-1

تعد  يف نفس الوقتاإلسالمية، واليت استطاعت أن تسد حاجة التمع اإلسالمي ملصادر متويلية مستمدة من الشريعة اإلسالمية، و 
با  للسندات التقليدية املقرتنة بفوائد ثابتة، وعلى الرغم من أن هذه األداة بدأت كإصدار ملؤسسات ودول إسالمية، بديال  مناس

 .االستريمارفإ�ا غدت أدوات مالية عاملية موازية للسندات يف عامل 
ة الصكوك اإلسالمية واليت أطلقت عّرفت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمي :مفهوم الصكوك اإلسالمية -أوالً 

وثائق متساوية القيمة متريل حصصا  شائعة يف ": متييزا  هلا عن األسهم والسندات التقليدية، بأ�ا) االستريمارصكوك (عليها إسم 
ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو يف موجودات مشروع معني، أو نشاط استريماري خاص، والك بعد حتصيل قيمة الصكوك 

 .0F1"فل باب االكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجلهوق
أوراق مالية متساوية القيمة حمددة املدة، تصدر وفق صيغ التمويل اإلسالمية، : بأ�اأيضا  تعريف الصكوك اإلسالمية  ناوميكن

جودات مشروع استريماري قائٍم تعطي حلاملها حق االشرتاك مع الغري بنسبة مئوية يف ملكية وصايف إيرادات أو أرباح وخسائر مو 
فعال ، أو سيتم إنشاؤها من حصيلة االكتتاب، وهي قابلة للتداول واإلطفاء واالسرتداد عند احلاجة بضوابط وقيود معينة، وميكن 

أو خليط من بعضها  ،ي يف أن تكون أعيانا ، أو منافع أو خدمات، أو حقوق مالية أو معنويةاالستريمار حصر موجودات املشروع 
أو كلها حسب شروط معينة، وعليه فإن الصكوك ال متريل دينا  يف امة مصدرها، وإمنا تريبت حلاملها حق ملكية شائعة يف 

 .موجودات هلا عائد
يعود سبب ظهور ونشأة الصكوك اإلسالمية إىل حاجة  ):مبدأ عمل الصكوك اإلسالمية(فكرة الصكوك اإلسالمية  -ثانياً 

متويلية مستمدة من الشريعة اإلسالمية، بديلة عن مصادر التمويل التقليدية املقرتنة بفائدة، حيث  التمع اإلسالمي إىل مصادر
تقوم فكرة الصكوك اإلسالمية على املشاركة يف متويل مشروع أو عملية استريمارية قصرية أو متوسطة أو طويلة األجل وفقا  لقاعدة 

اإلسالمي على منوال نظام األسهم يف شركات  االستريمار، والذي يعترب أساس أي املشاركة يف الربح واخلسارة) الُغنم بالُغرم(
1Fاالستريماريف صناديق  االستريماريةاملسامهة املعاصرة، ونظام الوحدات 

،  إال أن الصكوك اإلسالمية تصدر وفق أي صيغة من 2
2Fي بالصيغة اليت يطرح بااالستريمار صك صيغ التمويل اإلسالمية، كاإلجارة والسلم واملشاركة واملضاربة وغريها، ويسمى ال

، وتتوىل 3
للمشاركني، ومن حق   أو اخلاص  الشركة اات الغرض اخلاص عملية إصدار الصكوك الالزمة للتمويل، وتطرحها لالكتتاب العام

ت يف األسواق كل حامل صك املشاركة يف رأس املال والتداول واهلبة واإلرث وبعض احلاالت يف اإلدارة، وحنو الك من املعامال
املالية، وقد تكون جهة إصدار الصكوك أحد املصار  اإلسالمية، أو أي بيت متويل إسالمي أو حكومة أو شركات، والك من 

3Fخالل إنشائها الشركة املشار إليها وفقا  للقوانني احمللية السائدة يف الدولة اليت سو  تنشأ فيها

4. 
4Fمية تتمريل يف هدفني رئيسيني مهاأن أهدا  الصكوك اإلسالإىل وجتدر اإلشارة 

5 : 
وهو اإلجراء : »عملية التصكيك«احلصول على السيولة الالزمة لتوسيع قاعدة املشروع وتطويره والك من خالل  - أ

الذي يتم مبوجبه حتويل موجودات احلكومات أو الشركات إىل وحدات تتمريل يف الصكوك، وعرضها يف السوق 
 صة منها طويلة األجل؛جلذب مدخرات لتمويل املشروعات خا
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مجع رأس مال لتمويل إنشاء مشروع استريماري من خالل تعبئة موارده من املستريمرين، والك من خالل طرح صكوك   - ب
 .وفق خمتلف صيغ التمويل اإلسالمية يف أسواق املال لتكون حصيلة االكتتاب فيها رأس مال املشروع

 األخرى، سامهت االستريمار أدوات من غريها عن اإلسالمية الصكوك زمتي خصائص هناك: اإلسالمية الصكوك خصائص -ثالثاً 
5Fانتشارها، ومن أهم هذه اخلصائص ما يلي يف

6: 
 من حيث الصكوك إصدار مبدأ عليها يقوم اليت املشاركات مقتضى إن :والخسارة الربح في المشاركة مبدأ على تقوم 

تعطي  حيث املعمول با، االستريمار صيغة عن النظر بصر  سارةواخل الربح يف االشرتاك هو فيها املشرتكني بني العالقة
 النشاط أو املشروع أرباح من الصكوك محلة وحصة مسية،اإل قيمتها من مسبقا   حمددة نسبة وليس الربح، من حصة ملالكها

 اإلصدار، شرةن يف املبني االتفاق حسب غنمها يف يشاركون فمالكوها التعاقد، عند مئوية بنسبة حتدد الذي متّوله
 . بالغرم الغنم لقاعدة وفقا منهم، كل ميلكه ما غرمها بنسبة ويتحملون

 شائعة ◌   حصصا متريل أل�ا القيمة متساوية بفئات الصكوك تصدر: القيمة متساوية بفئات مالكها باسم تصدر وثائق
الصك  يشبه وبذلك وك،الصك هذه وتداول شراء لتيسري والك خاص، استريماري نشاط أو معني مشروع موجودات يف

 الك يف يلتقي أنه كما املسامهة، شركة أصول صايف يف شائعة حصة وميريل متساوية بفئات يصدر الذي السهم اإلسالمي
 .متساوية بفئات تصدر واليت التقليدية مع السندات

 مع أحكام فقتت مشاريع يف لالستريمار الصكوك حصيلة تصص : الشرعية والضوابط للشروط وفقا تداولوتُ  تصدر 
واملضاربات  كاملشاركات اإلسالمية التمويل لصيغ وفقا شرعية عقود أساس تقوم على أ�ا كما اإلسالمية، الشريعة

 .وتداوهلا إصدارها تنظم أي بضوابط وغريها، وتأخذ أحكامها،
قتصادي نتيجة العديد من لقد تزايدت أمهية إصدار الصكوك اإلسالمية يف النشاط اال: أهمية الصكوك اإلسالمية -رابعاً 

 :العوامل، من أبرزها
إن الوصول بفكرة الصكوك اإلسالمية إىل مستوى التداول العاملي يوضح مدى سعة وحكمة وتكامل النظام املايل  -

 اإلسالمي؛
تسهم الصكوك يف جذب شرفة كبرية من أصحاب رؤوس األموال اليت ترغب يف التعامل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية،  -

 خاصة يف اخلارج؛ و 
تساعد يف حتسني رحبية املؤسسات املالية والشركات ومراكزها املالية، والك ألن عمليات إصدار الصكوك اإلسالمية تعترب  -

6Fعمليات خارج امليزانية وال حتتاج لتكلفة كبرية يف متويلها وإدارتا

 ؛7
 اريع البنية التحتية؛ تتيح للحكومات احلصول على متويل ملشروعاتا، وخاصة التنموية، ومش -
 ؛ االستريماريةتتيح للشركات احلصول على متويل مشروع، يساعدها يف التوسع يف أنشطتها  -
املساعدة يف إدارة السيولة على مستوي االقتصاد الكلي من خالل امتصاص فوائض السيولة وتوفري متويل مستقر وحقيقي  -

 ؛ )للمنظور اإلسالمي كأداة من أدوات السياسة النقدية وفقا    ركزيةملاستخدام الصكوك اإلسالمية من قبل البنوك ا(للدولة 
 ؛ العامة للدولة املساعدة يف تغطية جزء من العجز يف املوازنة -
7Fاملساعدة يف تطوير سوق املال من خالل طرح أوراق مالية قابلة للتداول -

8. 
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ليات إصدارها اليت تتم وفق صيغ التمويل اإلسالمية، تتعدد الصكوك اإلسالمية باختال  آ: أنواع الصكوك اإلسالمية -خامساً 
8Fلذلك فإنه ميكن تصنيف تلك الصكوك على النحو اآليت

9: 
 ميكن تعريفها على أ�ا أوراق مالية اات قيمة متساوية، متريل حصصا  شائعة يف ملكية أعيان مؤجرة أو : صكوك اإلجارة

على أساس عقد اإلجارة  االستريماراالكتتاب وبدء عمليات  منافع أو خدمات اات عائد، قابلة للتداول بعد قفل باب
، )األعيان(ملكية املوجودات : وتنقسم صكوك اإلجارة إىل ثالثة أنواع رئيسية تتمريل يف صكوك. حىت تاريخ تصفية املشروع

0T9Fوملكية املنافع وملكية اخلدمات

∗
0T. 

 ال الّسلم، وتصبح سلعة الّسلم مملوكة حلملة هى وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لتحصيل رأس م: صكوك الّسلم
 .الصكوك

 هى وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها الستخدام حصيلة االكتتاب فيها يف تصنيع سلعة، ويصبح : صكوك اإلستصناع
 .حلملة الصكوك املصنوع مملوكا  

 حبة، وتصبح سلعة املراحبة مملوكة حلملة هى وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لتمويل شراء سلعة باملرا: صكوك المرابحة
 .الصكوك

 هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها الستخدام حصيلتها يف إنشاء مشروع، أو تطوير مشروع قائم، : صكوك المشاركة
أو متويل نشاط، ويصبح املشروع أو موجودات النشاط ملكا  حلملة الصكوك يف حدود حصصهم، وتدار الصكوك بتعيني 

 .الشركاء أو غريهم إلدارتاأحد 
 هى وثائق متساوية القيمة متريل مشروعات أو أنشطة تدار على أساس املضاربة الشرعية: صكوك المضاربة. 
 هى وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها الستخدام حصيلة االكتتاب فيها يف متويل مشروع على أساس : صكوك المزارعة

 .يف احملصول وفق ما حدده العقد املزارعة، ويصبح حلملة الصكوك حصة
 هى وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها الستخدام حصيلتها يف سقي أشجار مريمرة واإلنفاق عليها : صكوك المساقاة

 .ورعايتها على أساس عقد املساقاة، ويصبح حلملة الصكوك حصة من احملصول وفق ما حدده العقد
 يتم إصدارها الستخدام حصيلتها يف غرس أشجار وفيما يتطلبه هذا الغرس  هى وثائق متساوية القيمة: صكوك المغارسة

 .من أعمال ونفقات على أساس عقد املغارسة، ويصبح حلملة الصكوك حصة يف األرض والغرس
 بتعيني وكيل عن  االستريمارهى وثائق متساوية القيمة متريل مشروعات أو أنشطة تدار على أساس الوكالة ب: صكوك الوكالة

 .ة الصكوك إلدارتامحل
 اهتمامخالل العشر سنوات املاضية إستحوا موضوع حوكمة الشركات على : اإلطار المفاهيمي لحوكمة الشركات -1-2

، حيث ظهرت العديد من الدراسات بد  تسليط الضوء على أمهيته ومفهومه ووضع االقتصادية واسع يف العديد من األدبيات
 .به االلتزامقواعده وحتليل 

هناك تعريفات متعددة حلوكمة الشركات ترتاوح بني تعريفات ضيقة حتصرها يف إطار القوانني  :مفهوم حوكمة الشركات -والً أ
ن األساسي يف واملعايري احملاسبية ومتطلبات اإلفصاح وترتيبات الرقابة الداخلية، إىل تعريفات واسعة النطاق جتعل من احلوكمة املكوّ 

10Fة حتديد األهدا  وتنفيذها يف املؤسساتالريقافة املؤسسية وطريق

10 . 
 :وحناول من خالل ما يلي إيراد بعض التعريفات للحوكمة منها
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 11بشكل عام تعر  احلوكمة على أ�ا اآللية اليت متكن أطرا  العالقة من إقامة عالقة عادلةF

11. 
  والتنمية  االقتصاديم عرفت منظمة التعاون 1999يف عام)OECD(0T12F

∗∗ 
0T�الك النظام الذي يتم : ااحلوكمة على أ

من خالله توجيه وإدارة شركات األعمال، وفدد هيكل احلوكمة احلقوق واملسؤوليات بني خمتلف األطرا  اات الصلة 
13Fبنشاط الشركة، كذلك فدد اهليكل الذي يتم من خالله وضع أهدا  الشركة ووسائل حتقيقها ووسائل الرقابة عليها

12. 
  ا  عن تعريف جريار شارو  وهذا التعريف ال خيتلف كريريGérard CHARREAUX  ّاحلوكمة على الذي عر  

القرارات يف املنظمة  اتااجمموع اآلليات التنظيمية اليت متلك قوة التأثري على احلدود اليت يستعملها املسريون عند ": أ�ا
 .14F13"والك للحد من السلطة التقديرية هلم

هي األدوات واإلجراءات املنظمة لشبكة العالقات اليت تربط خمتلف األطرا  من وبصفة عامة ميكن القول أن حوكمة املنشآت 
مسامهني ومسريين وجملس اإلدارة وعمالء وموردين، وتتضمن بشكل صريح أو ضمين أسئلة حول السلطة والرقابة واملسؤولية، يف 

 .إطار حتديد إسرتاتيجية التوجه العام ألداء املنشأة
بالرغم من أن ظهور مفهوم حوكمة الشركات يعود إىل الريالثينيات من القرن : بمفهوم الحوكمة هتماماالأسباب تزايد  -ثانياً 

والتنمية على إصدار  االقتصاديامللحو  با يرجع إىل منتصف الريمانينات، حيث عملت منظمة التعاون  االهتماماملاضي، إال أن 
تقارير الرمسية والدولية واحمللية حتث على تطبيق مبادئ حوكمة الشركات، جمموعة من املبادئ، كما صدرت العديد من القرارات وال

م يف الواليات املتحدة األمريكية، ومن أبرز 2002يف عام  Sartanes-Oxely ACTمريل صدور قانون سارتنز أوكسلي 
كما أنه من أهم بنوده التأكيد   م املسؤولني الذين يستغلون مناصبهم من أجل الريراء على حساب األطرا  األخرى،مالحمه أنه جيرّ 

على املسؤولني الكبار يف املنشأة لتقدمي تأكيد شريف على صحة وسالمة القوائم املالية، وأ�ا تعكس الوضع احلقيقي للشركة، كما 
هادة على تضمن التأكيد على مراجعي حسابات املنشأة ممارسة مسؤولياتم عن طريق الفحص املستقل للقوائم املالية للمنشأة والش

، كما فرضت اهليئات الدولية لتنظيم احملاسبة تطبيق املعايري احملاسبية الدولية على املنشآت املدرجة يف البورصة، واعتمادهاصحتها 
سنة  كوك  ةأو ما مسيت بنسب 1بازل  اتفاقيةمن خالل  احرتازيةأقدمت جلنة بازل للرقابة املصرفية على وضع قواعد  ومن جهتها

 .م2010أواخر سنة  3مث اتفاقية بازل  ،م2004صدرت يف  ودون أو ما مسيت بنسب ماك 2بازل  اتفاقيةمث م، 1988
 :15F14يف الشركاتحبوكمة  االهتماموميكن تلخيص أسباب تزايد 

راقبة إفرازات العوملة املالية والك بتعدد حاملي أسهم املنشآت املدرجة يف البورصة املنتشرين عرب العامل، وبالتايل صعوبة م -
تأيت آليات حوكمة الشركات لسد الفجوة اليت ميكن أن حتدث بني مديري ومالكي الشركة من . عمليات من طر  املسامهنيال

 .جراء املمارسات السلبية اليت ميكن أن تضر بالشركة
س اإلدارة أو للضعف جمملصاحلهم الشخصية بالدرجة األوىل، والك إما  واستغالهلاسيطرة املديرين التنفيذيني على املنشأة  -

 .بالتواطؤ معهم
 .تفشي ظاهرة الفساد املايل واإلداري يف العديد من املنشآت الوطنية والدولية -
م، حبجم خسائر بلغت مليار دوالر أمريكي، 1991التجاري الدويل عام  االعتمادإ�يار العديد من املنشآت مريل إفالس بنك  -

مليار دوالر، وأزمة جنوب شرق آسيا 149درت مببلغ م، خبسارة قُ 1994قراض األمريكية وإفالس مؤسسة اإلدخار واإل وا�يار
األمريكية  Worldcomم، وكذلك أزمة شركة 2001يف الواليات املتحدة األمريكية عام  Enronأزمة شركة و م، 1997

 .م2002لإلتصاالت عام 
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اليت تسعى لتحقيقها، حيث يتفق الكريري من الباحريني واملهتمني  تربز أمهية احلوكمة يف األهدا : أهمية حوكمة الشركات -ثالثاً 
على أمهية حوكمة املنشآت، وما متريله من دفع لعجلة التنمية ورفع مستوى األداء وتفيض درجة املخاطرة املتعلقة بالفساد اإلداري 

بالنسبة للمؤسسة وبالنسبة للمسامهني من  واملايل على مستوى املنشآت والدول على حد سواء، وميكن التمييز بني أمهية احلوكمة
16Fخالل ما يلي

15: 
 :وميكن إبرازها فيما يلي :أهمية الحوكمة بالنسبة للمنشآت -أ

وضع أسس للعالقة بني مديري املنشأة وجملس اإلدارة واملسامهني مما يؤدي إىل وضوح حقوق وواجبات كل طر ، ويسمح  -
 .للمنشأة االقتصاديةمما يرفع الكفاءة  لاستغالاإلمكانيات املتاحة أحسن  باستغالل

العمل على وضع إطار تنظيمي ميكن من خالله حتديد أهدا  املنشأة وسبل حتقيقها من خالل توفري احلواجز املناسبة ألعضاء  -
 .جملس اإلدارة التنفيذية لكي يعملوا على حتقيق تلك األهدا  اليت تراعي مصلحة املسامهني

 .إلنفتاح على أسواق املال العاملية وجذب قاعدة عريضة من املستريمرين لتمويل املشاريع التوسعيةتؤدي احلوكمة إىل ا -
 .تطبيق قواعد احلوكمة يزيد من ثقة املستريمرين ألن تلك القواعد تضمن محاية حقوقهم -
 :اآليت ميكن تلخيص هذه األمهية يف: أهمية الحوكمة بالنسبة للمساهمين -ب
حلقوق لكافة املسامهني مريل حق التصويت، حق املشاركة يف القرارات اخلاصة بأي تغريات جوهرية قد تؤثر تساعد يف ضمان ا -

 .على أداء املنشأة يف املستقبل
اإلفصاح الكامل عن أداء املنشأة والوضع املايل والقرارات اجلوهرية املتخذة من قبل اإلدارة العليا يساعد املسامهني على حتديد  -

 .يف املنشآت االستريمارملرتتبة على املخاطر ا
املديرين أهدا  خلق الريروة  تباعإتد  احلوكمة حسب التعاريف السابقة أساسا  لضمان  :أهمية الحوكمة في خلق القيمة -ج

وتتم احلوكمة احملددة من طر  املسامهني، كما أن املديرين يتلقون أجورا  بقدر ما يقدمونه، مبعىن القيمة الفعلية للخدمات املقدمة، 
بدرجة كبرية بعالقة املديرين واملسامهني ألن هؤالء فقط ال تتوفر لديهم عقود تسمح هلم بضمان مصاحلهم، وتعارض املصا  بني 
الطرفني ميكن أن يتقلص بربط أجور املديرين بأدائهم، لتصبح مشكلة التعارض يف املصا  بني املسامهني واملديرين حملولة جزئيا ، 

يف املنشأة يعترب مؤشر ثقة وإشارة جيدة على األداء من طر  املديرين جزء من رأس املال  امتالكبة لبعض الكتاب فإن وبالنس
 .املستقبلي لباقي األطرا  األخرى

بوضوح على احملتوى املعلومايت هلذه اإلشارة، وخاصة أنه كلما زادت م 1977يف عام ) Heland and Pule( ولقد عّرب 
فإنه كلما   م1994يف ) bagnani and al(ملديرين يف رأس مال املنشأة كان هناك خلق للقيمة، وبالنسبة لـ أمهية نصيب ا

كانت مسامهة املديرين يف رأس املال اات وزن، كلما أقبل املديرون على املشروعات األقل خماطرة، وبالتايل يسلك املديرون سلوك 
 .الدائنني

للشركات أمهية احلوكمة للشركات ااتا، فاحلوكمة ال تعد هدفا  يف  االقتصاديةشمل األمهية ت: للحوكمة االقتصاديةاألهمية  -د
دقيقا  بإرشادات حمدودة أو مبالحظة أو مراعاة سلوكيات  التزاماحد ااتا، وال ترتبط بعمليات رقابية إجرائية أو شكلية وال متريل 

شركات وضمان حصوهلا على األموال وبتكلفة معقولة، حيث أن هناك إدارية معينة، بل إن هدفها احلقيقي هو حتسني أداء ال
للشركة، فالشركات اليت تتمتع حبوكمة جيدة متلك مسريين مبستويات  االقتصاديعالقة طردية بني نوعية احلوكمة ودرجة األداء 

ا بالريقة، ويعمل على تفيض خماطر عالية اجلودة، وتتعامل بصورة أكرير شفافية بشكل يوحي للمسامهني واملتعاملني اآلخرين معه
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وبالنتيجة تفيض تكلفة رأس املال، وتعد جودة حوكمة الشركات والقابلية على فهم حقوق املسامهني، واحدة من  االستريمار
كوك ات يف الشركات، إا توفر احلوكمة قدرا  مالئما  من الطمأنينة حلملة األسهم والصاالستريمار أنظمة الضبط اات األمهية لنجاح 

، مع تعظيم قيمة األوراق املالية واحملافظة على حقوق محلتها، ال استريماراتمواملستريمرين املرتقبني يف حتقيق عائد مناسب على 
سيما حاملي أقلية األسهم يف ظل مشكلة الوكالة الناشئة عن فصل ملكية الشركة عن إدارتا، إا تأيت أمهية حوكمة الشركات يف 

من جراء رغبة األخري يف تبين املمارسات اليت من ) املدير(والوكيل ) مالك الشركة(ن أن حتصل بني األصيل سد الفجوة اليت ميك
املمكن أن حتقق رفاهيته الشخصية وليس رفاهية املسامهني، ومتتد أمهية حوكمة الشركات لتشمل أسواق رأس املال، حيث تبين 

إىل أسواق رأس املال، إا أن تطبيق تلك املعايري سو  يعزز من كفاءة  امعايري جيدة حلوكمة الشركات ميكن أن متتد فوائده
األسواق، ويقدم املعلومات املالئمة للمستريمرين ملعرفة املزيد عن الشركات وأدائها، ويدركون يف اات الوقت مستوى تنفيذ 

 .إسرتاتيجيات الشركات وطرق حتديد املخاطر وكذلك السبل الكفيلة بإدارتا
نظام الوثيقا  بني حوكمة الشركات و  ارتباطاكله، إا أن هناك   لالقتصادعد حوكمة الشركات اات أمهية بالنسبة وأخريا  ت
ات، وإمنا متتد إىل أبعد االستريمار فقط إىل فشل  ىيف أي بلد، فاملشاكل النامجة عن ضعف حوكمة الشركات ال تعز  ياالقتصاد

مسعة القليل من الشركات  ا�يار األعمال كلها، حيث أن املسألة ال تعد جمرد من الك متمريلة يف ضعف مستويات الريقة العامة يف
كله، وعليه جيب النظر إىل   االقتصاديللبعض من مسرييها، بل إن املسألة تشري إىل فقدان مصداقية النظام  االحرتامأو ضعف 

كسبا  للشركة من خالل حتسني األداء وتفيض حتسني حوكمة الشركات وكأنه ميريل كسبا  لكافة األطرا  اات الصلة، فهو يعد  
تكاليف احلصول على رأس املال، ويعد كسبا  للمسامهني من خالل تعظيم القيمة يف املدى الطويل، وأخريا  فهو يعد كسبا  

17Fالقومي من خالل النشاط املستقر واملستمر واألكرير كفاءة للشركات اليت تعمل يف ظله لالقتصاد

16. 
ظهرت نظرية احلوكمة نتاج تطوير العديد من نظريات اإلدارة احلديرية مريل نظرية حقوق امللكية : كمة الشركاتمبادئ حو  -رابعاً 

ونظرية التكاليف واملعامالت ونظرية اإلشارة وعلى وجه اخلصوص نظرية الوكالة، كما ترتكز هذه النظرية أساسا  على فرضية تعارض 
 .األخرى اات املصا  املصا  بني املسامهني واإلدارة واألطرا 

ويقصد مببادئ حوكمة الشركات جمموع القواعد والنظم واإلجراءات اليت حتقق أفضل محاية وتوازن بني مصا  مسريي الشركة 
منظمة التعاون  اقرتحتواملسامهني فيها، وأصحاب املصا  األخرى املرتبطة با، وبالتايل حتقيق أهدا  احلوكمة ككل، حيث 

م جمموعة من املبادئ 1999ماي عام  27-26الوزاري لدول املنظمة بتاريخ  اجتماعهايف  OECDتنمية وال االقتصادي
من قبل صانعي السياسة يف غمار إعدادهم األطر القانونية  استخدامهاوالقواعد واإلجراءات، تعد مبريابة مرجعية باإلمكان 

، وكذا األطرا  املختلفة بالسوق والك عند واالجتماعية تصاديةاالقوالتنظيمية ألساليب حوكمة الشركات، واليت تعكس ظروفهم 
وتعرت  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية . 2004، وقد متت مراجعة تلك املبادئ سنة قيامهم بإعداد املمارسات اخلاصة بم

لقيمتها فقد أُدجمت يف لكن نظرا  بأنه ال يوجد منواج وحيد حلوكمة الشركات يناسب مجيع البلدان، كما أن املبادئ غري ملزمة و 
18Fقوانني العديد من البلدان، وقد قسمت املنظمة مبادئ احلوكمة إىل ستة مبادئ أو أقسام أساسية هي

17: 
ينبغي أن يشجع إطار حوكمة الشركات على شفافية وكفاءة األسواق،  :ضمان وجود أساس إلطار فّعال لحوكمة الشركات -1

 .وأن فدد بوضوح توزيع املسؤوليات بني خمتلف اجلهات اإلشرافية والتنظيمية والتنفيذية ،لقانونوأن يكون متوافقا  مع حكم ا
القواعد املوضوعة على أن املسامهني يتمتعون حبق  تؤكد: حقوق المساهمين والوظائف الرئيسية ألصحاب حقوق الملكية -2

ويت واملشاركة يف القرارات اخلاصة بالتغيريات اجلوهرية يف الشركة مريل امللكية اآلمنة واحلق يف املعرفة الكاملة للمعلومات وحق التص
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ويتضمن هذا االندماج مع الشركات األخرى وإصدار أسهم جديدة، وجيب أن تكون األسواق اات  ،بيع أو تعديل أصول الشركة
 .يت، وجيب أن يوازن املسامهون ما بني تكلفة وفوائد ممارسة حقوقهم يف التصو كفاءة وشفافية

جيب معاملة مجيع املسامهني من اات الفئة الواحدة معاملة متساوية مبا يف الك املسامهني  :المعاملة المتساوية للمساهمين -3
جراء التعدي على حقوقهم، وتؤكد القواعد على محاية حقوق  األجانب، وجيب أن تتاح هلم فرصة احلصول على تعويض مناسب

اإلفصاح الكامل عن املعلومات اجلوهرية، وهي تؤكد أيضا  على وضع نظم متنع العاملني بالشركة مبا  األقلية واملسامهني األجانب مع
يف الك املديرين ورؤساء الشركات من استغالل وظائفهم، فاستغالل املعلومات الداخلية اخلاصة بالشركة والتداول على أساسها 

 .ركات عن أي مصا  مادية هلم يف الصفقات اخلاصة بالشركاتممنوع، وجيب أن يفصح أعضاء جمالس اإلدارة ورؤساء الش
إلضافة إىل االعرتا  حبقوق املسامهني فقد اعرتفت منظمة التعاون اب :دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات -4

فية اتااها االقتصادي والتنمية حبقوق أصحاب املصا ، وهم ميريلون عادة أطرا  معنية هامة حتدد كيفية عمل الشركات وكي
وجيب أن يسمح للمتعاملني . الشركات محاية حقوقهم واحرتامها بالقانون وهلذا جيب أن نضمن يف إطار قواعد حوكمة. القرارات

مع الشركة االطالع على املعلومات املطلوبة، كما يشجع اإلطار أيضا  التعاون النشط بني الشركات واألطرا  املعنية يف تكوين 
 .رص العمل واحلفا  على قدرة الشركة املالية املستدامة واآلمنةالريروات وخلق ف

تؤكد مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية على أن اإلفصاح الدقيق الذي يتم يف الوقت املناسب : اإلفصاح والشفافية -5
وامللكية وإدارة الشركة مبا يف الك جملس  جيب أن يشمل كافة املسائل اجلوهرية املتعلقة بالشركة مبا يف الك الوضع املايل واألداء

وحتدد اخلطوط العامة أيضا  أن املراجعة املالية السنوية جيب أن يقوم با مراقب حسابات خارجي تبعا  ملستوى اإلدارة ومكافآتم، 
ة عادلة للوصول إىل وجيب أن توفر قنوات نشر املعلومات طريق. عايل جدا  من معايري اإلفصاح احملاسيب واملايل وغري املايل

 .املعلومات اليت تم املستريمرين والك بعدالة ويف الوقت املناسب وبتكلفة مناسبة
حتدد اخلطوط العامة ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية بالتفصيل وظيفة جملس اإلدارة يف محاية  :مسؤوليات مجلس اإلدارة -6

يضمن اإلطار العام حلوكمة الشركات إعطاء التوجيه االسرتاتيجي للشركة  وجيب أن. ة واملسامهني وأصحاب املصلحة باالشرك
ويتضمن هذا اجلوانب . واملتابعة الفعالة لإلدارة من قبل جملس اإلدارة ومسؤولية اللس أمام الشركة واملسامهني وأصحاب املصلحة

وجيب أن يعمل . إلضافة إىل نظم احملاسبة وإعداد التقاريراملتعلقة باسرتاتيجية الشركات واملخاطر والتعويضات التنفيذية واألداء با
كما . أعضاء جملس اإلدارة على أساس من املعرفة التامة وحبسن نية وجيب أن يبذلوا كل جهدهم لصا  الشركة واملسامهني فيها

وأخريا  . لني مع الشركة يف االعتبارجيب أن يضمن جملس اإلدارة أيضا  االلتزام بالقوانني اليت ميكن تطبيقها مع أخذ مصا  املتعام
 .جيب أن يكون اللس قادرا  على احلكم مبوضوعية على شؤون الشركة بعيدا  عن اإلدارة

، ويف فرباير 2005، مث نسخة معّدلة منه سنة 1999وقد أصدرت جلنة بازل بدورها تقريرا  عن تعزيز احلوكمة يف البنوك سنة 
 .تتلف كريريا  عن املبادئ املذكورة سابقا  ال كمة يف البنوك تتضمن مبادئ أصدرت نسخة حديرية عن احلو  2006

السلوك األخالقي مبا يتضمن من عدالة : ويتضح من مبادئ حوكمة الشركات أن هذه األخرية ترتكز على ركائز أساسية وهي
 .وإدارة املخاطر ،واملساءلة ،والرقابة ،ومسؤولية وشفافية

 من احملددات، وهي الداخلية نييتوقف التطبيق اجليد للحوكمة يف املنشآت على جودة جمموعت: محددات الحوكمة -خامساً 
19Fواخلارجية

18: 
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 القرار وتوزيع السلطات بني اجلمعية العامة  اتااحيث تتمريل يف القواعد واألسس اليت حتدد طريقة : المحددات الداخلية
 .بني مصا  هذه األطرا وجملس اإلدارة واملديرين مبا يؤدي إىل تفيض التعارض 

 يف الدولة والذي يشتمل على القوانني  لالستريمارتتمريل يف عناصر تنظيمية تتضمن املناخ العام : المحددات الخارجية
 ،ودرجة تنافسية سوق السلع وعناصر اإلنتاج ،للمشروعات الالزموكفاءة القطاع املايل وتوفري التمويل  ،املنظمة للسوق

، وإىل عناصر خاصة تتضمن االستريماريئات الرقابية واملنشآت العاملة يف أسواق املال وشركات وكفاءة األجهزة واهل
 .أصحاب املصا  واملنشآت اخلاصة واملهنيني من احملاسبني واملراجعني والقانونيني وغريهم من اجلهات اخلارجية

- II  إدارة مخاطر الصكوك اإلسالمية إلىمدخل عام : 
مها اإلسالم، واليت تقوم اإلسالم على املخاطرة من خالل املشاركة يف الغنم والغرم، خبال  املقامرة اليت حرّ  يف االستريماريقوم 

: املخاطرة خماطرتان: "على حتقيق مغنم لطر  على حساب حتقيق مغرم للطر  اآلخر، ويعكس الك إبن القيم اجلوزية بقوله
امليسر الذي يتضمن أكل : بيعها ويربح ويتوكل على اهللا يف الك، واخلطر الرياينخماطرة التجارة، وهو أن يشرتي السلعة بقصد أن ي

 .20F19"املال بالباطل، فهذا الذي حرمه اهللا ورسوله
واإلسالم فث على األخذ باألسباب يف التعامل مع املخاطر، ومن مث يتعني على املنشآت املالية وضع آليات للتعامل مع ما 

ها سواء بتجنبها إاا كان الك ممكنا  أو بتوزيعها، أما املخاطر اليت ال ميكن التخلص منها، فينبغي يواجهها من خماطر بعد حتديد
 .لها والتعاي  معها من خالل حسن إدارتاقبوهلا وحتمّ 

 .احملور من خالل العناصر التاليةهذا تناول وسنحاول 
، من التحليل واملعاجلة من حيث أخذه احليز الواسع بل، االستخداميف جديدا  مصطلح املخاطر ليس : مفهوم المخاطرة -2-1

للتقلبات نظرا  أمهيتها يف الفرتة الراهنة  ازدادت، وقد االقتصاديةوالدراسات  االستريماريةحيث باتت املخاطر حمور القرارات 
ريل حتدي ا للتمويل اإلسالمي إا مت. وللمخاطر اليت تواجه التعامالت املالية بشكل عام الشديدة اليت تطرأ على األسواق املالية

فال ربح بدون . قتصادي ال ميكن أن يتم بدون ركوب املخاطراوالتقليدي مع ا، وجيمع اخلرباء واملتخصصون على أن أي منو 
 .االستريمارهو املبدأ األول يف  ، الكخماطرة

يف تعريفها تعكس  اختالفات، فإن هناك -ياالستريمار أحد متغريي القرار  باعتبارها -االستريمارومع أمهية املخاطر يف قرارات 
 .وجهات نظر الباحريني حول هذا املفهوم، وجمال املخاطرة يف حد ااتا

يف املستقبل حبيث تتلف النواتج املرغوب يف حتقيقها  احنرا   املخاطر من املنظور املايل بأ�ا إمكانية حدوث تعرّ بشكل عام و 
ائد بني املخطط واملطلوب واملتوقع حدوثه، أو عدم التأكد من الناتج املايل يف املستقبل يف الع اختالفاتأي توقع  ،عما هو متوقع

21Fيف احلاضر على أساس نتائج دراسة سلوك الظاهرة الطبيعية يف املاضي االقتصاديلقرار يتخذه الفرد 

20. 
ب املخاطر اليت تكتنفها الغموض يف الصكوك اإلسالمية حماط بكريري من أسبا االستريمارإن : مخاطر الصكوك اإلسالمية -2-2

 ،معني استريماريوثائق متساوية القيمة تصدر على أساس عقد شرعي لتمويل نشاط  باعتبارهاوسرعة التقلب، والصكوك اإلسالمية 
معنوية أو  أوخدمات أو حقوقا   أعيانا  أو منافعا  : ي، وهذه األصول املالية قد تكوناالستريمار فإ�ا متريل أصوال  مالية ضمن املشروع 

ي فإ�ا االستريمار وألن هذه األصول املالية تكون على شكل موجودات املشروع ، من الك كله أو بعضه أو خليطا   أو ديونا   نقودا  
 .االستريماريةمعرضة لكافة أنواع املخاطر اليت تتعرض هلا األصول واملشاريع 
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أساس صيغ التمويل اإلسالمية، وكل صيغة من هذه الصيغ  أن هذه األصول املالية ٌحولت إىل صكوك إسالمية على وباعتبار
بشكل عام وتفرتق تارة أخرى عنها مبخاطر تتص با، وتبعا   االستريمارحتمل يف طياتا أنواعا  من املخاطر تشرتك تارة مع خماطر 
اإلسالمي واملتمريلة يف املخاطر  االستريماراألول منها يتمريل يف خماطر : لذلك فإن خماطر الصكوك اإلسالمية تكون على مستويني

باإلضافة إىل املخاطر الشرعية اليت  ،على أساسها الكامنة يف كل صيغة من صيغ التمويل اإلسالمية اليت يصدر الصك اإلسالمي
مال الشرعية وتعارض املصا  يف أع االختالفاتي وخماطر االستريمار تتضمن عدة خماطر منها خمالفة املعايري الشرعية يف النشاط 

 .اهليئات الشرعية
ات مبختلف أنواعها سواء  كانت تقليدية االستريمار أما املستوى الرياين من املخاطر فيتمريل يف املخاطر التقليدية واليت تتعرض هلا 

 تشمل  وتشمل املخاطر املالية اليت تتضمن كال  من خماطر االئتمان والسيولة والسوق، باإلضافة إىل خماطر التشغيل اليت، أم إسالمية
   .وأمن املعلومات) البيئية( كال  من املخاطر اإلدارية والقانونية والسياسية والريقة والطبيعية 

، دون يف هيكل إصدار الصكوك اإلسالمية هاالوكالة وكيفية ظهور  )مشكلة(خمطر على وسيتم الرتكيز يف هذه الورقة البحريية 
) إخل...صراع املصا ، وعدم متاثل املعلومة(ل اليت ظهرت يف نظرية الوكالة املخاطر األخرى، ألن احلوكمة جاءت لتصحيح املشاك

 .بني الوكيل واملالك
حتت املخاطر التشغيلية للصكوك املخاطر هذا النوع من ندرج ي: واألخالقية للصكوك اإلسالمية المخاطر اإلدارية -أوالً 

، وتظهر يف املعاجلة االستريماريةقرارات خاطئة يف العملية  التاايجة أ�ا تلك املخاطر اليت تنشأ نتبتعر  بشكل عام اإلسالمية، و 
إلدارة والتنفيذ يف األخالق وااخلاطئة لعمليات املشروع اليومية، والضعف يف أنظمة الرقابة والتدقيق الداخلي واإلخفاق وسوء 

قية للصكوك اإلسالمية اليت تصدرها املنشأة نتيجة ، واليت من شأ�ا أن ترتك آثارا  عكسية على القيمة السو االستريماريةاملشاريع 
 .يف تلك الصكوك االستريمارلتأثريها على التدفقات النقدية املتوقعة ومعدل العائد املطلوب على 

عدم توافر القدرة والكفاءة اإلدارية والفنية واخلربة العملية الالزمة  االستريماريومن األسباب الرئيسية لسوء إدارة املشروع 
، االستريمارياملشروع  باختال القرارات املناسبة، وتتلف اخلربة املطلوبة  واتاااإلدارة  عنلكافية يف الكوادر البشرية املسؤولة وا

اإلسالمية مبختلف أنواعها معرضة بشكل عام ملخاطر سوء اإلدارة واألخالق، وال تتلف طبيعة تعرض هذه  االستريماريةوالصكوك 
 .أنواع الصكوك باختال مريال  اليت تتلف طبيعتها  االئتمانن املخاطر خبال  خماطر السوق وخماطر الصكوك هلذا النوع م

اليت تنفصل فيها اإلدارة عن املمولني وهو من خصائص  االستريماريةباتت املخاطر اإلدارية أكرير مشوال  أمام املشاريع قد و 
دارتا، فكريري من الشركات العمالقة أفلست نتيجة تصر  إدارة مما جعل مستقبل الشركات يتوقف على حسن إ ،السوق اقتصاد
 .الفساد وغسيل األموال وانتشارالشركة، 
معرضة لنوع آخر من املخاطر، واملتمريلة يف املخاطر  االستريماريةالقرار اإلداري السليم، فإن املشاريع  اتاا افرتاضومع 

، للصكوك االستريماريأو العمالء املتعامل معهم يف املشروع /عملية اإلدارة واألخالقية النامجة عن سوء أخالق اجلهة اليت تتوىل 
حصيلة إصدار الصكوك يف أنشطة ال يرضى عنها محلة الصكوك كاألنشطة غري املنتجة أو  باستخدامفقد يقوم مصدر الصكوك 

 .جتاه محلة الصكوك واملتعاملني اآلخرين املالية بالتزاماتهمرتفعة املخاطر، األمر الذي يزيد من فرص عدم قدرته على الوفاء 
فالصيغ اليت تصدر الصكوك اإلسالمية على أساسها بعضها يسمح بتدخل محلة الصكوك يف إدارة املشروع كصكوك املشاركة، 
 خبال  بعضها اآلخر الذي ال يسمح بتدخل محلة الصكوك يف التفاصيل اإلدارية للمشروع كاملضاربة مريال ، وهذا قد يؤدي إىل

 االستريماريةأمواهلم من قبل اجلهات املسؤولة عن إدارة املشاريع  استخدامعدم توفري املعلومات الالزمة حلملة الصكوك عن كيفية 
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يف أنشطة غري منتجة، أو  االستريمارحصيلة الصكوك يف أغراض شخصية ال تزيد املشروع إال خسارة، أو  كاستخدامللصكوك،  
يات ليس من شأ�ا زيادة رحبية املشروع، وإمنا لتدعيم نفواهم، كشراء شركات أخرى ليس بناء  على يف تنفيذ إسرتاتيج استخدامها
، )مشكلة الوكالة( بـ وهذا ما يعر للصفقة، وإمنا لرد زيادة حجم املؤسسات املالية اليت تدخل حتت نفواهم،  االقتصاديةاجلدوى 

يف الصكوك تدير شؤو�ا نيابة عن  االكتتاباملمولة عن طريق حصيلة  ريماريةاالستالك أن اجلهات املسؤولة عن إدارة املشاريع 
بتحقيق مصا  حلملة الصكوك بتحري سبل  -وكالء للمؤسسة املالية باعتبارهم-محلة الصكوك، وقد تنشأ خماطر عن عدم قيامهم 

 .ووسائل تعظيم ثروة محلة الصكوك
موضوع  االستريماريةبني محلة الصكوك ومديري املشاريع ) اثل يف املعلومةعدم مت(وبشكل عام، فإن وجود فجوة يف املعلومات 

 :ؤدي إىلالصكوك اإلسالمية ي
تقليص الدور املفرتض لألسواق املالية، والك نتيجة إلحجام كريري من املستريمرين عن التعامل مع هذه األسواق خوفا  من  -

يدة عن دخول هذه األسواق خوفا  من بيع صكوكها بأقل من قيمتها التعرض للمشكالت اليت سبق اكرها، وإحجام الشركات اجل
القومي وترفع مستوى معيشة  االقتصاداجليدة اليت تفيد  االستريماريةاإلمسية، األمر الذي يعين حجب مدخرات التمع عن الفرص 

 .األفراد
هلم يف هذه األسواق دون توفر املعلومات الكافية، أموا الستريمارإخنفاض كفاءة األسواق املالية، نتيجة لدخول بعض املستريمرين  -

، األمر الذي استخدامهاة سيئة أو من يسئ استريماريالقرار السيء، وتوجيه مدخراتم إىل من يتخذ قرارات  التاامما يعرضهم 
 .والتنمية االقتصاديالذي خيدم أغراض النمو و وارد التمع ملاألمريل  ستخدامالايعين عدم 

إال أن هذا النوع من املخاطر  .للصكوك االستريماريكانت هذه املخاطر األخالقية نامجة عمن يتوىل إدارة املشروع   هذا فيما لو
قد ال يتوقف عند هذا املستوى، وإمنا قد يظهر نتيجة التعامل مع عمالء سيئي األخالق ال يلتزمون ببنود العقود، وهذا قد فدث 

 فاحتماللم، لم اليت يصدرها املستريمرون لشراء سلعة السّ عقود اآلجلة، كصكوك السّ بشكل واضح يف الصكوك القائمة على ال
 .االئتمانالبائع بتوفري السلعة يف التاريخ احملدد أو حىت عدم تسليمها �ائيا ، يؤدي إىل ما يعر  مبخاطر  التزامعدم 

 فاتاا األخرى،سببا  أساسيا  لبعض أنواع املخاطر    أن خماطر اإلدارة وخماطر سوء األخالق قد تكونوبناء  على ما سبق يالحَ 
أو املايل اخلاطئ قد يؤدي إىل خماطر السوق، ألن مدير املشروع يصدر قرارا  بشراء أصل أو بيعه يف وقت غري  االستريماريالقرار 

ئد الصكوك، كما أن مناسب كبيع أصل يف وقت تنخفض فيه قيمته أو شراء أصل يف وقت ترتفع فيه قيمته، يؤثر هذا على عا
قد تنجم عن خماطر اإلدارة أو املخاطر األخالقية عندما يتخذ املدير قرارا  بعقد صفقة مع عمالء ال تتوفر له  االئتمانخماطر 

بقواعد احليطة واحلذر يف توقيع العقود اآلجلة، وقد يتعرض املشروع  االلتزاممعلومات عنهم، من حيث القدرة على السداد أو عدم 
يف حالة سوء نية العميل، وهو ما يعر  باملخاطر األخالقية، ويعاب على  االئتمانحىت بعد إتباع قواعد منح  االئتماناطر ملخ

ومحلة ) جهة اإلصدار(بني طالب األموال ) تضارب املصا (مشكلة الوكالة كذلك املستخدم حاليا  إلصدار الصكوك وجود   اهليكل
كوكيل إصدار من مهامها محاية ) SPV(إصدار الصكوك وتنشئ هيئة اات غرض خاص الصكوك، حيث تقوم جهة اإلصدار ب

ينشئها وميكلها يف الغالب املالك األصلي للموجودات املصككة، فمن ) SPV(حقوق محلة الصكوك، ونظرا  ألن اهليئة اخلاصة 
مصا  محلة الصكوك، ويف هذا تضارب بني املتوقع أن حتدد مهام اهليئة وصالحيتها مبا يتفق مع مصاحله اليت قد تتعارض مع 

 ).SPV(مصاحلهم وأغراض الشركة اخلاصة 
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يعد هذا النوع من املخاطر أحد مصادر املخاطر الشرعية اليت قد تتعرض : مخاطر تضارب المصالح في الهيئات الشرعية -ثانياً 
 .األوراق املالية األخرى املتداولة يف األسواق املاليةتتص با الصكوك اإلسالمية عن غريها من  هلا الصكوك اإلسالمية، وهي خماطر

كما ( ، حيث تتمتعهارغم أن وضع اهليئات الشرعية فريد يف عالقته باملؤسسات املالية اليت تضع إلشرا  شرعي من قبل
 ارتباطها، ولكن بسبب للمسامهنيأو اجلمعية العامة  واهليبة، وأ�ا تنشأ بقرار من هيئة إدارية عليا يف املؤسسة باالستقاللية )يُفرتض

األول على شرعية معامالت  حيث تركز اهليئة يف املقام ،)املؤسسة -اهليئة(أهدا  الطرفني  بنيتعارض  دثباملؤسسة ميكن أن ف
يف بعض -املؤسسة وسالمة تطبيقها، خبال  أصحاب املؤسسة الذين يسعون أساسا  لتعظيم الربح، مما قد يوجد نوعا  من الضغط

على اهليئات وخاصة يف ظل املنافسة اليت تسود السوق، وتعدد الفتاوى وإجازة بعض املنتجات من بعض اهليئات  -األحيان
22Fورفضها من قبل هيئات أخرى

21. 
وهلذا فإن مناقشة تعارض املصا  يف أعمال اهليئة الشرعية  ،دينا  وخلقا  وعلما   ويعترب أعضاء اهليئات الشرعية من صفوة التمع

احلديث، لذلك ال ينبغي أن  االقتصاديينبغي أن ينظر إليه من زاوية أنه جزء من املمارسة العملية اليت أفرزها التنظيم اإلداري 
ملقومات  استكمال احلاالت متوقعة يف املستقبل، باإلضافة إىل أ� افرتاضيتفهم على أ�ا معاجلة ألمور واقعة، ولكن هي تصور 

23Fاإلسالمية تطور املؤسسات املالية

22. 
اهليئة ببعض املبادئ اخلاصة بالشفافية واإلفصاح، ومبا يعرض  التزاموميكن أن يتصور تعارض املصا  يف اهليئات الشرعية بعدم 

 ،املادي أو املعنوي لعضو أو أعضاء اهليئة يعود عليه أو عليهم يف شكل من األشكال االنتفاعاهليئة للخطر نتيجة  استقاللية
24Fالعمل بني الطرفني أو خال  ما تنص عليه الالئحة الداخلية املنظمة لعمل اهليئة اتفاقيةاملنصوص عليه يف خال  األجر 

23. 
 :وميكن أن تقسم أشكال تعارض املصا  يف أعمال اهليئات الشرعية إىل أقسام على النحو التايل

  ؛ اهليئات الشرعية وحصول أعضائها على مكافآت مالية استقالليةالتعارض بني 
 التعارض بني مبدأ السرية وحق أعضاء اهليئات الشرعية اإلفتاء ألكرير من جهة؛ 
 تعارض املصا  يف حاالت اإلفتاء للمؤسسات املالية واملسامهة فيها؛ 
  منها؛ االستفادةالتعارض بني حق اإلطالع على املعلومات الداخلية وإمكانية 
  والتدقيق) تشريعال(تعارض املصا  يف حالة عدم الفصل بني الفتوى. 

 : إدارة مخاطر الصكوك اإلسالمية -2-3
كافة األنشطة اليت حتاول تغيري شكل العالقة " إدارة املخاطر"مصطلح  يتضمن: مفهوم إدارة مخاطر الصكوك اإلسالمية -أوالً 

األصل الذي يتولد عنه هذا  بني العائد املتوقع ودرجة املخاطرة املرتبطة بتحقيق هذا العائد املتوقع، والك بد  تعظيم قيمة
25Fالعائد

24. 
تلك العمليات :  وانطالقا  من الك حناول صياغة تعريف خاص بإدارة خماطر الصكوك اإلسالمية، حيث ميكن تعريفها بأ�ا

التدفقات النقدية اليت حتاول تغيري شكل العالقة بني العائد واملخاطرة املرتبطني بو واإلجراءات املالية املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، 
 . يف الصكوك اإلسالمية، والك بقصد تعظيم القيمة السوقية للصك االستريماراملستقبلية عند 

لتنفيذ عملية إدارة خماطر الصكوك اإلسالمية بالشكل الصحيح والفعال، البد : منهج إدارة مخاطر الصكوك اإلسالمية -ثانياً 
، وال خيتلف األمر )اإلطار العام إلدارة املخاطر(هلا، لذلك يطلق على هذه اخلطوات من حتديد اخلطوات العلمية والعملية الالزمة 

26Fبالنسبة للصكوك احلكومية، وتتمريل تلك اخلطوات فيما يلي

25: 
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، من خالل حتديد نوعية املخاطر اليت يتوقع أن إدارة املخاطر البد من حتديدها أوال  عملية من أجل القيام ب: تحديد المخاطر -أ
هلا الصكوك اإلسالمية سواء أكانت خماطر عامة أم خماطر خاصة، وكذلك حتديد مصدر تلك املخاطر سواء أكانت خماطر  تتعرض

، والوقو  على أسباب تلك املخاطر، كما جيب أن تتصف باالستمرارية، أو خماطر شرعيةائتمان أو خماطر سوق أو خماطر تشغيل 
 .ملية وعلى مستوى كل نشاطخاطر على مستوى كل عاملوأن يتم فهم كافة 

يستخدم تقييم املخاطر كأداة تطيط وجيب أن يعطي صورة شاملة عنها، فبعد حتديد خماطر الصكوك : تقييم المخاطر -ب
خماطر من حيث كو�ا  اإلسالمية ينبغي القيام بقياسها وتقييمها للوقو  على احتماالت اخلسارة، مع ترتيبها وفقا  جلسامتها

 .توسطة، أو ضعيفة، التاا التدابري الالزمة للتعامل معهامرتفعة، أو م
حيث أن كل نوع من املخاطر جيب أن ينظر إليه بأبعاده الريالثة وهي حجمه، مدته، واحتمالية حدوثه، وإن التقييم والقياس 

مي من التحديات اهلامة الصحيح هو الك الذي يتم يف الوقت املناسب وهو على درجة كبرية من األمهية، إا يعترب القياس الك
 . اليت تواجه إدارة املخاطر احلديرية

بعد حتديد وقياس املخاطر وتقييمها، تأيت اخلطوة الريالرية وهي ضبط هذه املخاطر، والك من خالل دراسة : ضبط المخاطر -ج
اختيار البديل املناسب سواء بتجنب البدائل الالزمة للتعامل مع كل نوع من أنواع خماطر الصكوك اإلسالمية، واتاا القرار الالزم ب

تلك املخاطر أو توزيعها، أو قبوهلا والتعامل معها خاصة يف حالة وجود إدارة جيدة إلدارة املخاطر، وعلى أية حال، فإن املقارنة 
خاطر، فينبغي أن بني املنافع والتكاليف من جراء تلك املخاطر هو املعيار املالئم يف إتباع األسلوب املناسب يف التعامل مع امل

 .تفوق املنافع التكاليف املرتتبة على خماطر الصكوك اإلسالمية
 .والك من خالل وضع اآلليات الالزمة لتنفيذ البديل املالئم للتعامل مع املخاطر موضوع التنفيذ: تنفيذ القرار -د
حتديد أهم اجلهات املسؤولة عن  يأيتما سحناول من خالل : مسؤولية القيام بعملية إدارة مخاطر الصكوك اإلسالمية -2-4

 SPV أن الشركة اات الغرض اخلاص باعتباراطر الصكوك اإلسالمية من بداية إصدارها إىل غاية إطفائها، والك خمإدارة 
تتوىل عملية إصدار الصكوك  ،)املنشئ(مؤسسة مالية وسيطة ينشئها وميلكها يف الغالب املالك األصلي للموجودات املصككة 

مجيع اإلجراءات نيابة عن املنشئ ويف نفس الوقت تتوىل محاية مصا  محلة الصكوك، إىل جانب الك قد تتوىل  واتااتا وإدار 
من كو�ا  ، ومتعهد للتغطية وغري الك على النحو الذي تبينه نشرة إصدار الصكوك، إنطالقا  استريماروظائف أخرى كمدير وأمني 

على  حىت ميكنها القيام بعملية إدارة املخاطر، وبناء  ) املنشئ(عن مستخدم حصيلة الصكوك ) مستقلة فعال  (جهة منقطعة متاما  
إدارة خماطر  إحدى أهم اجلهات املسؤولة عنهذه الشركة  اعتربنا) إستقاللية الشركة اات الغرض اخلاص(هذه النقطة اجلوهرية 
 .الصكوك اإلسالمية

باإلضافة إىل الشركة  لتصكيك برمتهاااملسؤولة عن إدارة املخاطر يف عملية  األخرىحتديد اجلهات خالل مايلي من  سنحاولو 
 .  SPVاات الغرض اخلاص 

اجلهة املخولة  باعتبارهاقد يتوىل الرقابة على الصكوك اإلسالمية هيئات سوق املال  :المراقبون أو السلطات اإلشرافية -أ
من وظيفته يف مراقبة الوضع املايل والنقدي  انطالقا  مر البنك املركزي بالسماح بإصدار وتداول الصكوك، كما قد يتوىل هذا األ

 .واملصريف يف الدولة
عن التعامل بذه الصكوك يف السوق،  امتناعهاوتربز أمهية دور الرقابة املالية عند قيام املؤسسات املالية بتسييل الصكوك أو 

ة لوضع ضوابط تتعلق حبجم اإلصدارات وعددها ونوعية املعروض منها، صدار صكوك مالية يدفع جبهة الرقابإلوكذلك فإن التوجه 
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لإلصدارات، وحصر نوعية املصدرين يف السوق املايل فيما إاا كانت حكومات أو شركات أو أفراد أو مصار   االستحقاقوفرتة 
27Fأو منظمات عاملية أو غريها

26. 
28Fصكوك فيما يليرقابة على اليما يتعلق بالكما تتلخص أهدا  السلطات الرقابية واإلشرافية يف الدولة ف

27: 
  الشريعةمبادئ احلرص على خاصية التوافق مع الشريعة، وبالتايل التأكد من أن الصكوك تتصف خبصائص ال تتناىف مع 

ة ومصلحة السلطات الرقابية يف الك أنه إاا مل تتوافر الشروط الشرعية يف الصكوك، فإ�ا تدد األدوات املالي. اإلسالمية
وقد يتطرق سوء السمعة وفقدان . وكذلك املؤسسات املالية اليت كانت فاعلة يف إصدارها بسوء السمعة وفقدان الريقة فيها

لعدد كبري من األفراد واملؤسسات على  االقتصادية، ويضر باملصا  هالريقة إىل النظام النقدي واملايل بأسره مما يهز أركان
 .املستوى الوطين

 على املشاع يف موجودات حقيقة، ألن هذا شرط من شروط التوافق مع  لة الصكوك ميتلكون حصصا  احلرص على أن مح
 .على مسعة الصكوك ومصدريها، كما أنه ضمان حلقوق محلة الصكوك ينعكس عدم توفره سلبا  و الشريعة 

  ع الصكوك سو  حصيلة الصكوك من خماطر النزوع السيئ، مبعىن أن بائ استخداماحلرص يف كل األحول على خلو
وهذا يضمن قدرة بائع الصكوك على خدمة موجودات الصكوك من حيث الصيانة . يستخدم احلصيلة فيما خصصت له

 .واحلفا  على منافعها، وكذلك دفع أقساط اإلجيار وغريها من مستحقات محلة الصكوك
  ىل التصر  يف موجوداتا لكي ال يكون لدى محلة الصكوك حاجة إ اتذتقد  اطاتياالحتاحلرص على أن كافة

، ويهدد السوق املالية  االستقرارألن حدوث الك سو  ينزع من الصكوك عنصر . بتأجريها إىل جهة أخرى أو ببيعها
هذا بصر  النظر عن حتمل محلة الصكوك خلسائر أو حىت حتقيقهم مكاسب من جراء التصر  يف . باال�ياركلها 

حلفا  الكامل حلقوق محلة الصكوك، فإن جمرد تصرفهم يف املوجودات يدخل ألنه حىت ولو حتقق ا. موجودات الصكوك
 .ككل  باالقتصاديف أسواق املال، ميكن أن يضر  االضطرابمن  عامال  

اجلهة املصدرة للصكوك  ا�يار، جند أنه ال يستطيع املراقبون أو السلطات اإلشرافية يف الدولة أن مينعوا هدا بناءا  على هذه األ
ي حمل عملية التصكيك، ولكن دورهم الرئيسي يتمريل يف وضع قواعد تنظيمية واضحة وتوفري املستوى االستريمار س املشروع أو إفال

من خالل تشجيع وجود بيئة جيدة إلدارة املخاطر يف املنشآت  ،الرفيع من اإلشرا  الفاعل من شأ�ا تسهيل إدارة املخاطر
من أهم عناصرها وجود إطار عام مالئم إلدارة املخاطر، وهذا يلعب  ،)محلة الصكوك(املصدرة للصكوك ومحاية حلقوق املستريمرين 

 .دورا  هاما  يف التأثري على املسؤولني أو الشركاء يف إدارة املخاطر
أعضاء جملس اإلدارة وهم املسؤولون عن  اختيارعبء ) املنشئ(يقع على مسامهي املؤسسة البادئة بالتصكيك : المساهمون -ب
سليما  يؤدي لضمان وجود إدارة مريلى يف املؤسسة البادئة  اختيارا  جيب أن يكون  اختيارهمات التحكيم، وبالتايل فإن عملي
 .SPVلتصكيك ومن مثة يف الشركة اات الغرض اخلاص با
قوم بوضع من يأن هذا األخري تقع مسؤولية إدارة املؤسسة البادئة بالتصكيك على جملس إدارتا، حيث : مجلس اإلدارة -ج
متويل مباشر من البنوك ومؤسسات التمويل أو التمويل عن (سرتاتيجيات والسياسات املختلفة، منها املفاضلة بني طرق التمويّل اال

الرأمسالية والتشغيلية اجلديدة، باإلضافة إىل تعيني  االحتياجاتعند احلاجة لتمويل إضايف بد  متويل  )طريق إصدار صكوك
، وحتديد نوع األصول القابلة للتصكيك  SPVاملسؤولني عن إدارة الشركة اات الغرض اخلاص اختيارعند  املوظفني، خصوصا  

 .اليت توفر السيولة املطلوبة وبتكلفة أقل
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وجيب أن  ،وهي اإلدارة املسؤولة عن تطبيق السياسات اليت يضعها جملس إدارة املؤسسة البادئة بالتصكيك: اإلدارة التنفيذية -د
 يف دى املديرين التنفيذيني اخلربة الكافية لتجميع املوجودات يف حزمة واحدة بغرض تصكيكها، والذي يتطلب عناية خاصةيكون ل
دراسة اجلدوى األولية واليت على أساسها يتخذ جملس اإلدارة القرار الصائب يف تصكيك  إلعداداجلهات اات املصداقية  اختيار

إدارة املخاطر، خاصة يف حالة إصدار صكوك عملية إلدارة التنفيذية الدراية الكافية بموجوداته من عدمها، كما يتطلب من ا
اإلجارة، عند قيام املنشئ بإعادة تأجري أصوله من وكيل اإلصدار يف عملية بيع مث إعادة التأجري، واليت يتحمل فيها املالك األصلي 

 .املرتتبة على  جمموع املوجودات موضوع الصكوكو محلة الصكوك،  جتاه وااللتزاماتمجيع احلقوق ) لتصكيكااملؤسسة البادئة ب(
إدارة املخاطر، وجيب أن تقوم يف لوظيفة سياسة جملس اإلدارة  امتدادتعد جلنة التدقيق الداخلي مبريابة : لجنة التدقيق الداخلي هـ

وعلى  ،مة الرقابية الداخلية ونظم املعلوماتاملنشئ والشركة اات الغرض اخلاص باألنظ التزامجلنة التدقيق الداخلي بالتأكد من 
الرغم من أن جلنة التدقيق الداخلي تلعب دورا  هاما  يف مساعدة اإلدارة على إدارة املخاطر بصورة سليمة، إال أن املسؤولية الرئيسية 

29Fتقع على عاتق مجيع املستويات اإلدارية يف املنشأة

28. 
وهدفه  ،الشرعي الداخلي، والذي يلعب دورا  هاما  يف املؤسسات املالية اإلسالميةوقد تتضمن جلنة التدقيق الداخلي التدقيق 
بأحكام الشريعة اإلسالمية والتأكد من تطبيقها حسبما حتدده الفتاوى  االلتزاممساعدة اإلدارة يف حتمل مسؤوليتها بشأن 

 .والسياسات واإلجراءات اليت تقرها هيئة الرقابة الشرعية يف تلك املؤسسات
كون قسما  يف جلنة التدقيق الداخلي، ي، وقد )قسما  أو إدارة(وحدة إدارية مستقلة التدقيق الشرعي الداخلي  وميكن أن يكون 

وقد تكون مكتبا  خارج  ،يف إدارة التدقيق الداخلي، والك طبقا  لتطور نظام الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسسة ا  كون مدجميوقد 
30Fسة تتعاقد معه اإلدارة ألداء هذه الوظيفةالكيان القانوين للمؤس

29. 
وهم غالبا  ما يلعبون دورا  تقييميا  يف عمليات املعلومات اخلاصة بإدارة املخاطر، وجيب أن يهتم : المدققون الخارجيون -و

قيقهم ُمركزا  على املدققون اخلارجيون ليس فقط بالفحص التقليدي لعناصر امليزانية وقائمة الدخل فحسب، وإمنا جيب أن يكون تد
 .املخاطر

للتدقيق اخلارجي يف املؤسسات املالية اإلسالمية، تربز هنا أمهية التدقيق الشرعي  تقنيةتنوع األشكال التخصصية ال ويف ظل
سرتاتيجية للمؤسسات املالية اإلسالمية، وتنسجم مع أحدث مفاهيم االيت تتجلى يف عدد من العناصر متريل مزايا و اخلارجي 

متريل أساسا  إلدارة خماطر األدوات املالية اإلسالمية وضبط  باعتبارها ،يف املؤسسات املالية اإلسالمية) الرقابة الشاملة(اتيجية سرت او 
ن املخالفات الشرعية ماجلودة الشاملة يف املؤسسات املالية اإلسالمية، الك أن تعدد اجلهات الرقابية حلف  أعمال املؤسسة املالية 

 .احملافظة على الدين واملاليف واملتمريلة على وجه اخلصوص  ،سرتاتيجيا  مستمدا  من مطلب حتقيق املقاصد الشرعيةايعد مطلبا  
تقومي وتطوير اجلوانب فيما يكون  باجتاهفقق التأثري اإلجيايب والفعال ) التدقيق الشرعي اخلارجي(سرتاتيجية اكما أن تطبيق 

اإلفتائي والرقايب، الك أن طبيعة عمليات التدقيق الشرعي  ميهة املالية اإلسالمية بقسعليه عمل اجلهاز الشرعي داخل املؤسس
اخلارجي تتطلب من اجلهاز الشرعي الداخلي توفري العديد من املتطلبات الفنية واإلجرائية اات الصلة بتنظيم أعمال هيئات الفتوى 

ا إىل حتقيق اهلد  اإلسرتاتيجي من وجودها واملتمريل يف حف  والرقابة الشرعية وضبط جودة أدائها الشرعي، بغية الوصول ب
املؤسسات املالية  التزامأعمال املؤسسة املالية من املخالفات الشرعية، ومن هنا يظهر دورها واحلاجة هلا يف التعامل مع خماطر عدم 

31Fاإلسالمية املصدرة للصكوك بأحكام الشريعة اإلسالمية

 .بذا النوع من املخاطرواملخاطر األخرى اات الصلة  30
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إدارة املخاطر، من خالل مطالبة الشركة اات الغرض اخلاص عملية عبء يف اليقع على محلة الصكوك أيضا  : حملة الصكوك -ز
ي حمل االستريمار حىت يتمكنوا من تقييم أداء املشروع  ،بصفتها حتمي مصاحلهم باإلفصاح عن املعلومات املالية والتحليل املايل

32Fلتصكيك واملخاطر احمليطة بأنشطته وأعمالهعملية ا

31. 
، بصر  النظر عن نوعية االستريماريةكما أنه من حق محلة الصكوك أن يكونوا على إطالع دائم على تطورات العملية 

 مباشرا  وال يعد إعطاؤهم هذا احلق تدخال  . الصكوك اليت فملو�ا، نظرا  أل�م أصحاب املال واملتضرر األول يف حال وقوع اخلسارة
، بل من قبيل ممارسة احلق اجلائز االستريماراليت يتوالها مدير الصكوك مضاربا  كان أم وكيال  ب االستريماريف شؤون إدارة عملية 

 .الذي أعطته الشريعة لرب املال
وىل إدارة الصكوك ، فمن الواجب أن ميريلوا جبهة مستقلة عن اجلهة اليت تتاالستريماريةولضمان إطالعهم على مسرية العملية 

مملوكة للمنشئ القابض حلصيلة  SPVوتزداد احلاجة إىل هذا التمرييل عندما تكون اهليئة اات الغرض اخلاص . حتقيقا  للمصداقية
وشرعيته، وأن عملية اإلصدار ليست غطاء  للحصول على متويل  االستريماراإلصدار، ليتحقق بذا التمرييل التأكد من حقيقة حتقق 

33Fغطاء الصكوكبربا حتت 

32. 
عن إدارة  ة  يأكرير اجلهات مسؤول من SPVنرى أن الشركة اات الغرض اخلاص  :SPVالشركة ذات الغرض الخاص  -ح

ومنظم إصدار تتوىل إصدار الصكوك اإلسالمية وإدارتا لصا   وكيال   باعتبارهااملخاطر يف عملية إصدار الصكوك اإلسالمية، 
املؤسسة (عن محلة الصكوك ترعى مصاحلهم وحقوقهم يف مواجهة املنشئ  نفس الوقت وكيال  املؤسسة البادئة بالتصكيك، ويف 

 .، إىل جانب وظائف أخرى مساعدة يف عملية التصكيك قد تؤكل إليها)البادئة بالتصكيك
ية أن تقوم بتقييم املخاطر اليت تواجه الصكوك اإلسالمSPV وعليه وبشكل عام، جيب على الشركة اات الغرض اخلاص

سبل معاجلتها، مع األخذ يف  واقرتاحاملتوقع إصدارها، واليت ميكن أن تؤثر على درجة إقبال املستريمرين على الصكوك املصدرة، 
  .قدرة املوجودات حمل التصكيك على الوفاء بااللتزامات االعتبار

- III الحوكمة كآلية إلدارة مخاطر الصكوك اإلسالمية : 
إىل إجراءات الرقابة الداخلية املوضوعة من قبل  استنادا  من دورة املخاطر املسموح با يف املنشأة إن إدارة املخاطر هي جزء 

بشكل عام تتم من خالل حتسني إدارة املخاطر، وأن هذا  منشأةلل االقتصادياإلدارة، ويرى البعض أن عملية حتسني األداء 
إجيايب أي أن اخلطر يعد مفتاح قيادة أنشطة  باجتاهوإمنا النظر إليه ، )خطر(نظر إليه على أنه مفهوم سليب املفهوم جيب أال يُ 

بل املنشأة، وتعترب إدارة املخاطر إحدى الركائز ملخاطر من قِ واجهة اإسرتاتيجية مل استجابةتعترب املنشأة، وأن حوكمة الشركات 
 .األساسية حلوكمة الشركات

يل من القطاعات األخرى، حيث حتتوي املؤسسات املالية على جمموعة من احلوكمة أكرير أمهية وتعقيدا  يف القطاع املا عدتو 
 .تؤثر بشكل كبري على طبيعة نظام احلوكمة ،العناصر والعالقات املتداخلة ال توجد يف القطاعات األخرى

سالمية بشكل خاص، ورمبا أصبح هذا املفهوم أكرير أمهية وتعقيدا  يف الصناعة املالية اإلسالمية بشكل عام وصناعة الصكوك اإل
على  العتمادها، )السندات التقليدية(ملا هلذه األخرية من عمليات مالية وتعاقدية معقدة تتلف شكال  ومضمونا  عن نظريتا 

بينما تعتمد الريانية على مبدأ . جمموعة من املبادئ ال ميكن التنازل عن واحدة منهما، وإال فقدت هذه الورقة املالية مشروعيتها
 .، وال تشرتط يف الك مشروعية العملية واملشاريع املمولةء  ئدة الريابتة أخذا  وعطاالفا
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  :الحوكمة في المؤسسات المالية اإلسالمية -3-1
أل�ا مؤسسات تعتمد على  ،يف املؤسسات املالية عن غريها من املؤسسات األخرىمن ضرورة تعترب احلوكمة السليمة أكرير 

تربز أمهية احلوكمة هي الطبيعة اليت هلذه املؤسسات، و  االئتمانيةاح للمالك، وهذا الغري يعتمد على الطبيعة أموال الغري يف حتقيق أرب
. وهي بذلك ملزمة بأن تعمل ملصلحتهم عندما حتتف  أو تستريمر أو تتصر  مبمتلكاتم وال تعمل ملصلحة املسامهني فقطفيها، 

على التأثري يف ) املسريين(علومات يف املؤسسات املالية، باإلضافة إىل قدرتم عدم متاثل املهناك يكون  إا ميكن أنوهذا مهم 
 .تاتعديل تركيبة خماطر األصول أو إخفاء معلومات عن جود وأ ،جملس اإلدارة

نة من واملؤسسات املالية اإلسالمية اليت حتتكم إىل أحكام الشريعة وتتعامل باألدوات املالية اإلسالمية املختلفة، ليست حمص
وبالتايل ليست مستغنية عن احلوكمة بل هي حباجة إليها، وإن كانت داخلة حتت مظلة التمويل اإلسالمي  ،نقائص مشكلة الوكالة

السائد املتمريل يف عدم أو قلة حاجة تلك املؤسسات للحوكمة ملا  لالعتقادومتعاطية بأدواته املبنية على صيغه املختلفة، خالفا  
عترب وحده دون وجود الضوابط الديين للمديرين واملالك ال ميكن أن يُ  لتزاماالف ،عد أخالقية بسبب الوازع الديينحتتكم إليه من قوا
 استريناء  املؤسسات املالية اليت تقدم خدمات مالية إسالمية ليست بالتايل فو . حلماية مصا  األطرا  األخرى ا  يكاف  املناسبة ضمانا  

 .املسؤوليات ولعدم متاثل املعلومات اقخرت من هذا، فهي األخرى عرضة ال
هو وتنفيذ هذه العقود  احرتامفإن ) Firm theory(وإاا كانت الشركة تعر  بأ�ا جمموعة من العقود حسب نظرية املنشأة 

 ..."ا بالعقوديا أيها الذين آمنوا أوفو : "الك يف قوله تعاىلالعقود و  احرتامبوضوح على الكرمي أحد ركائز احلوكمة، وقد نص القرآن 

34F

 ،مشكلة الوكالة استفحلتوبالرغم من أن عالج املشكلة معرو  منذ مئات السنني، إال أنه أخريا  تنبه العامل  بعد أن . 33
املتزايد  االهتماميف غربه وشرقه إىل أن احلل يكمن يف احلوكمة اليت تقوم على القواعد األخالقية، وبدأ  ىالشركات الكرب  وا�ارت
اليت أصبحت تسعى إليها أغلب ل احلكومات واملؤسسات، وأصبح تطبيق احلوكمة يعين السمعة الدولية اجليدة، و بمن قِ با 

، وبذلك فقد وجدت املؤسسات املالية ااملؤسسات املالية الدولية حىت تتمكن من التعامل مع املنظمات الدولية والقبول مبتطلبات
 .يدة نفسها مضطرة إىل إتباع آليات احلوكمة املطلوبة للمؤسسات املالية التقليديةاليت تقدم اخلدمات املالية اإلسالمية اجلد

تسعى  ،وبالرغم من أن املؤسسة اليت تقدم اخلدمات املالية اإلسالمية بصفتها منشأة حتكمها املبادئ اليت نص عليها اإلسالم
 ةملؤسستلك اجتاه مجيع أصحاب املصا ، إال أن ل التزاماتابوأن تفي  ات الدوليةأن تطبق مبادئ احلوكمة اليت أصدرتا املنظم إىل

خصوصية متيزها عن غريها كما سنوضحه الحقا ، وبالتايل فإن تطبيق مبادئ احلوكمة التقليدية دون مراعاة هذه اخلصوصية قد 
ات حتاول أن تضع معايري نشئت مؤسسكريرية يف النظرة ألصحاب العالقة، ومن هنا فقد أُ   اختالفاتيضر بذه املؤسسات لوجود 

وأدلة لكيفية تطبيق احلوكمة، ومبا يتماشى مع طبيعة املؤسسات املالية اإلسالمية، وقد أصدر جملس اخلدمات املالية اإلسالمية 
IFSB م2006اليزيا دليال  حلوكمة املؤسسات املالية اإلسالمية يف عام مب. 

ار حوكمة املنشآت املالية اإلسالمية الصادر عن جملس اخلدمات املالية وقبل عرض هذه املبادئ اإلرشادية اليت جاءت يف معي
35Fاإلسالمية ، حناول معاجلة بعض املفاهيم حول احلوكمة من منظور إسالمي

34. 
أن العمل اإلداري يف اإلسالم له مقوماته العقدية القائمة : " يرى الدكتور حمسن اخلضري :الحوكمة من منظور إسالمي -أوالً 

يدة اإلسالمية تضع هلا قيودا  وحمددات، وترسم هلا طريقا  فكم سلوك القائد اإلداري، واملنظمة اإلدارية، واألفراد العاملني على العق
فيها، سواء يف عالقاتم ببعضهم البعض، أو عالقاتم مع التمع احمليط بم، ومن مث تصبح اإلدارة اإلسالمية اات رسالة شاملة 

 .36F35"الت واألخالق يف إطار متكامل يستحيل فصل جزء منها على األجزاء األخرىلكل العبادات واملعام
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نالح  من خالل هذا التعريف للعمل اإلداري يف اإلسالم أنه يشري نوعا  ما إىل مفهوم حوكمة الشركات، حيث يركز فيه على 
37Fنقطتني مها

36 : 
  أي ضبط العالقة بني كل األطرا  بشكل  ،ية احلوكمةالعالقة بني خمتلف األطرا  املهتمة باملنشأة، وهو أساس قيام نظر

 .يعاجل مشكلة تعارض املصا 
 دور مبادئ الشريعة اإلسالمية يف تفعيل هذا العالج، واملتمريلة أساسا  يف أربعة مبادئ وهي  : 

 .فتعترب من املنظور اإلسالمي من أهم األسس اليت تقوم عليها العقود الشرعية: العدالة -1
ليت تعين حتديد املسؤولية املقررة على كل طر  بدقة، والعمل على أدائها بكل صدق وأمانة، وا: املسؤولية -2

حددتا الشريعة اإلسالمية بشكل دقيق، ألن أي مسؤولية يتحملها  أةوأن مسؤولية كل طر  يف املنش
أمام اهللا عز على تعاقده مع غريه ال يكون مسؤوال  فقط أمام من تعاقد معه، وإمنا مسؤول  املسلم بناء  

تذ يف ضوء البيانات واملعلومات اوجل، كما أن املسؤولية يف الشريعة اإلسالمية مسؤولية ال تنتهي بقرار 
 .الصادقة، بل هي ممتدة إىل نتائج هذا القرار

، وربط مدى الوفاء با بنظام للجزاء يف صورة التزاماتهأي مبعىن ضرورة حماسبة كل مسؤول عن : املساءلة -3
ومعاقبة املقصر، من خالل نظام داخلي يف املنشأة للحوافز وللعقوبات على اجلميع، وكذا وجود  الدّ إثابة 

نظام قضائي عادل وحاسم يف الدولة، ومن املنظور اإلسالمي وضعت الشريعة اإلسالمية يف تنظيمها 
ات العقد، واألمر ال بأداء ما عليه من واجب التزامهلعقود املعامالت أساسا  حملاسبة كل طر  على مدى 

 .يقتصر على اجلزاء الشرعي أو اإلداري أو القضائي، وإمنا يتعداه إىل اجلزاء اإلهلي
مبعىن الصدق واألمانة والدقة والشمول للمعلومات، اليت تقدم عن أعمال املنشأة، لألطرا  : الشفافية -4

هلم فيها مصا ، للتعر  على  اليتو عمال، تلك األالذين ال متكنهم ظروفهم من اإلشرا  املباشر على 
القرارات السليمة  اتااومتكينهم من  ،مدى أمانة وكفاءة اإلدارة، يف إدارة أمواهلم واحملافظة على حقوقهم

يف عالقاتم باملنشأة، وعليه نستنتج أن الشريعة اإلسالمية تتضمن كل مبادئ حوكمة املنشآت اليت جاءت 
هل املؤسسات املالية اإلسالمية بغىن : طرح السؤال التايلن، وهنا يُ و غربين الو با املنظمات الدولية واملفكر 

عن تطبيق مبادئ حوكمة املنشآت ما دامت تعاليم الشريعة اإلسالمية تضم كل تلك املبادئ من عدالة 
وشفافية ومساءلة؟ حناول اإلجابة على هذا السؤال من خالل طرحنا معيار حوكمة املنشآت املالية 

 .  مباليزيا IFSBالصادر عن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية  اإلسالمية
 :حوكمة المؤسسات المالية اإلسالميةحول  IFSBمعيار  -ثانياً 

اإلسالمية للمؤسسات املالية باإلضافة إىل هيئة احملاسبة واملراجعة مباليزيا  IFSBيعترب جملس اخلدمات املالية اإلسالمية 
AAOIFI  جلهات اليت حققت نوعا  من السبق يف إصدار معايري ومبادئ للحوكمة، حيث تبىن اللس من أبرز ابالبحرين

تعزيز احلوكمة "ووثيقة جلنة بازل حول  OECDمبادئ احلوكمة الصادرة عن كل من منظمة جملس التعاون االقتصادي والتنمية 
جيب أن تلتزم با إدارة املؤسسة املالية اإلسالمية جتاه  ، وبين عليهما جمموعة من املبادئ اإلرشادية اليت"يف املنظمات املصرفية

املبادئ اإلرشادية "م، حتت ما يسمى بـ 2006وأصدر معيارا  حلوكمة املؤسسات املالية اإلسالمية يف ديسمرب . أصحاب املصا 
 . "لضوابط إدارة املؤسسات اليت تقدم خدمات مالية إسالمية
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بنصوص هذه املبادئ أو تعطي شرحا  واضحا  ألصحاب  التزامهاالية اإلسالمية إما أن تؤكد وقد ألزم هذا املعيار املؤسسات امل
38Fاملبادئ اإلرشاديةتلك بذه املبادئ، وهذا ملخص حول  التزامهااملصا  عن أسباب عدم 

37: 
   ر والوظائف لسياسة ضوابط إدارة شاملة حتدد األدوا جيب على مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية أن تضع إطارا

واآلليات املعتمدة ملوازنة مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية جتاه خمتلف  ،اإلسرتاتيجية لكل عنصر من عناصرها
جملس اإلدارة واللجان املنبريقة عنه، اإلدارة التنفيذية، هيئة : قصد بعناصر ضوابط اإلدارة كل منأصحاب املصا ، ويُ 

 .الداخليني واخلارجيني الرقابة الشرعية، مراجعي احلسابات
  االقتصاديالتوصيات اات العالقة مريل مبادئ منظمة التعاون  اعتمادجيب على مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية 

 االلتزاموالتنمية وورقة جلنة بازل لإلشرا  املصريف وتعاليم وتوجيهات السلطات اإلشرافية، وقد أوصى املبدأ بضرورة 
 .مية ومبادئهابأحكام الشريعة اإلسال

  مع االستريمارجتاه أصحاب حسابات  االئتمانيةجيب على مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية أن تتحمل املسؤولية ،
 .اإلفصاح والشفافية عن املعلومات، وقد جاءت التوصية بأن يتم الك من خالل جلنة ضوابط اإلدارة

  مؤسسة اخلدمات املالية اإلسالمية باملعايري احملاسبية املتعار  عليها دوليا   التزامتزويد جملس اإلدارة بالتقارير اليت تبني مدى
 .واليت تسري على قطاع اخلدمات املالية اإلسالمية، وقد جاءت التوصية بضرورة قيام املصار  بإنشاء جلنة املراجعة

  التوصية للس اإلدارة حول كيفية و " املخاطر احتياطي"و" معدل األرباح احتياطي"تكليف جلنة ضوابط اإلدارة مبراقبة
 .استخدامه

  البد أن يبقى تنوع اآلراء الشرعية من اخلصائص الدائمة لقطاع اخلدمات املالية اإلسالمية، وجيب أن فصل املراجعون
يعة،  بالشر  االلتزامالداخليون واملراقبون الشرعيون على التدريب الالزم واملناسب لتعيني مهاراتم من حيث مراجعة مدى 

 .كما جيب مواصلة إصدار وتشجيع مبادرات التنسيق بني الفتاوى الشرعية، مبا يفيد الفهم املشرتك بني علماء الشريعة
  تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها  اعتمادهامؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية الشفافية يف  اعتمادضرورة

بقرارات اهليئة الشرعية املركزية أو اإلفصاح  االلتزامؤسسة، وجيب على املؤسسة الصادرة عن علماء الشريعة اإلسالمية للم
 .االلتزامعن سبب عدم 

  وطرق  االستريمارجيب على مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية توفري املعلومات اجلوهرية واألساسية حول حسابات
 االستريمارعم العوائد اليت تديرها ألصحاب حسابات وآليات د االستريمارحساب األرباح وتوزيع املوجود وإسرتاتيجية 
حول  االستريمارتوفري املعلومات ألصحاب حسابات منها تطلب كما يُ ،  وللجمهور بالقدر الكايف ويف الوقت املناسب

يف  االستريمارواإلعالن عن حصة كل من املؤسسة وأصحاب حسابات  االستريمارأسس توزيع األرباح قبل فتح حساب 
 .سب مقتضيات عقد املضاربةاألرباح ح

با ال يكفي لتحقيق مقتضيات احلوكمة  التزامهاوجود هذه املبادئ وإعالن الشركات واملؤسسات املالية اإلسالمية عن  
39Fملا تفرضه واالمتريالومبادئها إا ال بد من وجود هيئة، أو جهة رقابية تتحقق من تطبيق هذه املقتضيات 

38. 
مثة أوجه اتفاق واختال  بني احلوكمة يف املؤسسات املالية : ات المالية التقليدية واإلسالميةالحوكمة بين المؤسس -ثالثاً 

 .التقليدية ونظريتا اإلسالمية
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 :بين الحوكمة في المؤسسات المالية التقليدية واإلسالمية االتفاقأوجه  -أ
ميكن إبراز  لذا، كالمهابعض األنشطة اليت متارسها   إىلع إن وجود أوجه التشابه بني املؤسسات املالية التقليدية واإلسالمية يرج 

40Fفيما يلييف احلوكمة أهم نقاط االتفاق بينهما 

39: 
  ُعن  االئتمانيةز فيها على اجلوانب ركّ إن احلوكمة يف املؤسسات املالية عموما  سواء كانت تقليدية أو إسالمية غالبا  ما ي

 اهتمامهاواحلوكمة يف املؤسسات املالية عموما  توجه جانبا  كبريا  من كالشركات وغريها،   االقتصاديةسائر املنشآت 
حداث التوازن يف املصا  بني األطرا  اات العالقة بأنشطة تلك املؤسسات، وإن كان التفاوت يبدو واضحا  بني إل

األطرا  كما سيأيت  لتشمل أكرب قدر ممكن من مصا يف هذه األخرية التقليدية واإلسالمية يف توسيع مظلة احلوكمة 
 .   اكره
 اإلسالمية،  إن احلوكمة يف املؤسسات املالية عموما  تفرتض وجود مبادئ عامة أساسية ال تتلف فيها التقليدية عن

علمية  اعتباراتوالك عندما يتعلق األمر باجلوانب التقنية واإلدارية واملهنية، حيث إن هذه اجلوانب غالبا  ما تنبريق عن 
 .الفكرية باالنتماءاتها وعدم قابليتها للتأثر يتوبالتايل يصعب وصفها بالتقليدية أو اإلسالمية، نظرا  حلياد ،اال صبغة هل

  حتتل الرقابة يف جانبيها املايل واإلداري باإلضافة إىل جانبها التقين مكانا  بارزا  يف أدبيات احلوكمة يف املؤسسات املالية
بذل لتطوير الرقابة يف تلك اجلوانب يف الغالب ال يظهر فيها كما أن اجلهود اليت تُ   عموما  تقليدية كانت أو إسالمية،

بالدرجة األوىل على التجربة واخلربة الفنية اليت تكتسبها  العتمادهافرق بني املؤسسات املالية التقليدية واإلسالمية، 
رصد األخطاء والريغرات،  امن خالهلواليت يتم رية، املؤسسات املالية عرب التاريخ، من التطبيق للمبادئ القانونية واإلدا

وصوال  إىل  ،وحماولة جتنبها وتالفيها من خالل رسم اخلطط واآلليات، ومن خالل التعديل املستمر يف اللوائح واألنظمة
و من التجارب الذاتية أو القطرية أ االستفادةبيئة قانونية وإدارية قادرة على تصحيح مسار تلك املؤسسات عرب 
اللوائح واألنظمة  تمكنإليها عندما ال ت االحتكاماإلقليمية، وهذا كله يولد بدوره أعرافا  قانونية وإدارية ومهنية وفنية يتم 

 .إجياد احللول املناسبة لإلشكاالت والتحديات اليت تفرضها طبيعة العمل منالقانونية 
  أدبيات حوكمة املؤسسات املالية بقسميها التقليدي واإلسالمي، حتتل الشفافية والنزاهة واإلفصاح مكا�ا البارز أيضا  يف

، نظرا  ألن يف نفس الوقت ألن النزاهة والشفافية واإلفصاح هي مبريابة غايات للحوكمة الرشيدة ووسائل لتحقيقها
مصا  األطرا   احلوكمة ليست غاية حبد ااتا وإمنا وسيلة لرفع األداء للمؤسسة املالية وإلحداث التوازن املطلوب بني

 .املشرتكة يف عمليات تلك املؤسسة وأنشطتها
  إن تفعيل األداء املايل واإلداري والفين واملهين للمؤسسة املالية هو الريمار املرجوة واملتوخاة ملبادئ احلوكمة وآلياتا

رات اجلمهور، وهذا مدخ استقطابووسائلها، ألن هذا التفعيل ينعكس على مسعة املؤسسة املالية ويكون قادرا  على 
السيولة اليت متكنها  استدراجحيث تتفق يف قصدها إىل  ،األمر ال تتلف فيه املؤسسات التقليدية عن نظرياتا اإلسالمية

، وترفع مستوى أدائها يف الاالت املختلفة اليت تتجه إليها االستريماريةو  واالئتمانيةمن القيام بأنشطتها التمويلية 
 .أنشطتها
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 :وجه االختالف بين الحوكمة في المؤسسات المالية اإلسالمية والتقليديةأ -ب
تا التقليدية يف جمال احلوكمة ال ميكنه أن خيفي أوجه ابني املؤسسات املالية اإلسالمية ونظري  لالتفاقإن ما مت عرضه من أوجه  

املؤسسات فيما النوعني من لفروقات بني احلوكمة يف بني تلك املؤسسات بنوعيها، وحناول من خالل ما يأيت إبراز أهم ا االختال 
41Fيلي

40 : 
  ن التوسع االئتماين والتمويلي إا أيف املنطلقات الفكرية والفلسفية املوجهة للحوكمة والضابطة ملسارها،  االختال

 اهم ألفكارهواإلقراضي وتعظيم العوائد هو املوجه األكرب للحوكمة يف املؤسسات املالية التقليدية، وهو املولد األ
العقدية والفكرية والفقهية والسلوكية املكان األبرز واألهم يف  بامتداداتاوآلياتا، بينما حتتل املنظومة القيمية اإلسالمية 

 هذه األخريةتوجيه احلوكمة يف املؤسسات املالية اإلسالمية وضبط مسارها وحتديد آلياتا وأفكارها، ألن احلوكمة يف 
 االقتصادينتاج للفكر هي ن هذه احلوكمة أ، حيث االقتصاديةوالتصورات اإلسالمية يف الاالت  منبريقة عن الرؤى

 .عقدي وفكري وأخالقي وسلوكي اقتصاداإلسالمي الذي هو 
  وأدبياتا للقواعد األخالقية والعقدية اليت ميكن أن تكون صمام األمان يف  اهتمامهاتويل احلوكمة اإلسالمية قدرا  من

اجليد ملقتضيات احلوكمة مما ال يوجد مريله أو قريبا  منه يف املؤسسات املالية التقليدية القائمة على ثقة القوانني  الاالمتري
اجلامدة، واليت يكتسب املديرون واملوظفون يف تلك املؤسسات املالية املهارات الرتاكمية العالية يف القدرة على التفلت 

يوفر هلم قدرا  كبريا  من احلماية القانونية وعدم املساءلة واملالحقة القضائية ويكون  منها وإخفاء جرائمهم املالية، مما
 .الك كله على حساب األطرا  اات العالقة بأنشطة املؤسسة املالية

  إن احلوكمة يف املؤسسات املالية اإلسالمية اات مفهوم أمشل من نظريتا يف املؤسسات املالية التقليدية، نظرا  ألن
مؤسسات مالية اات  اباعتبارهوشرعية  اجتماعيةكمة اإلسالمية تعتمد باإلضافة إىل املعايري املالية معايري أخرى احلو 

على فهمها للدور احلقيقي الذي ينبغي أن تضطلع به يف خدمة التمع دون أن يعين الك إغفال املعايري  رسالة، وبناء  
كون السمة البارزة حلوكمة املؤسسات املالية اإلسالمية، بينما ال جند مريل فرتض أن تاملهنية يف احلوكمة الشاملة اليت يُ 

هذا الشمول وال قريبا  منه يف املؤسسات املالية التقليدية، نظرا  ألن تلك املؤسسات ال تنظر إال لتعظيم العوائد الرحبية 
عض األحيان فإن الك غالبا  ما يكون وال تقدر دورها الذي ينبغي أن تقوم به يف خدمة التمع، وإن فعلت الك يف ب

 .رحبية حمضةو من قبيل الدعاية واإلعالن لتحقيق أهدا  مالية 
  جتمع احلوكمة يف املؤسسات املالية اإلسالمية بني معايري احلوكمة التقليدية يف اجلوانب املالية واإلدارية وحتقيق قدر من

من حيث توافق أنشطة املؤسسة املالية اإلسالمية مع األحكام وبني املعايري الشرعية  ،الشفافية والنزاهة واإلفصاح
يرتكز على ) Double gouvernance(املؤسسات يواجهها نظام حوكمة ثنائي هذه الشرعية، لذلك يقال أن 

مبادئ احلوكمة يف املؤسسات املالية التقليدية املفروضة من طر  املسامهني والزبائن غري املسلمني واهليئات الدولية 
ونظام حوكمة إسالمية مفروض من طر  املسامهني والزبائن املسلمني باإلضافة إىل اهليئات  ،لتنظيم املؤسسات املالية

ا ينتج عنه وجود جملسني خمتلفني مها جملس اإلدارة بد  مراقبة اجلانب اإلداري للمؤسسة املالية ممالرقابية الشرعية، 
راقبة مدى توافق العمليات مع الشريعة اإلسالمية، وحتتل هذه اهليئة اجلانب اإلسالمية وهيئة الرقابة الشرعية بد  م

املالية، و اجلوانب الشرعية على اجلوانب اإلدارية  النعكاساألكرب من عمل احلوكمة يف املؤسسة املالية اإلسالمية نظرا  
فهوم حوكمة املؤسسات املالية اإلسالمية، لذلك جند أن هيئة الرقابة الشرعية تعترب الدعامة األساسية اليت يقوم عليها م
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ويعترب هذا التغري األكرب امللحو  يف هيكل احلوكمة املالية التقليدية بوجود هيئة الرقابة الشرعية، باإلضافة إىل وجود 
ت وحدة مراجعة للتأكد من أن العمليات املختلفة متفقة مع األحكام الشرعية واألهدا  املرسومة، وبذلك فإن القرارا

 .اليت تتعلق مبدى تقيد العمليات بالشريعة ستؤثر يف كل أصحاب املصا 
 :الجهات المسؤولة عن الحوكمة إلدارة مخاطر الصكوك اإلسالمية -3-2

 ،تعد احلوكمة نتاج األدوار اليت تؤديها بعض اجلهات املوكل إليها عمليات اإلشرا  على املخاطر وإدارتا ومراقبة خماطر املنشأة
مما يؤدي  ،مدى حتقيق أهدا  وغايات املنشأة لىتم حماسبتها عتكيد على كفاية الضوابط الرقابية لتجنب هذه املخاطر واليت والتأ

تدعيم حوكمة املؤسسات املالية اإلسالمية بتوافر األمر إىل املسامهة املباشرة يف إجناز األهدا  وزيادة قيمة املنشأة، لذا يتطلب 
42Fأركان رئيسية لنجاحها

من هذه اجلهات اليت تساهم يف إدارة خماطر الصكوك اإلسالمية استنادا  إىل  :يتيرد التساؤل اآل نا قد، وه41
 اإلجابة على هذا السؤال واضحة، وهي نفسها اجلهات واألطرا  املسؤولة عن عملية إدارة خماطر الصكوك اإلسالميةو ؟  احلوكمة
كمة يكون من مسؤولية أصحاب املصا  يف املنشأة لتحقيق فعالية الوكالة، أما أن أداء أنشطة احلو  باعتبار، سبق اكرها واليت

تحقيق بصحيحة، و  واستقالليةمع بعضها بشكل جيد وبالتعاون أن تعمل مجيعها  فهواملطلوب من هذه اجلهات يف ظل احلوكمة، 
هذا ما و لية قوية، وبالتايل تكون إدارة املخاطر فعالة، ا يولد رقابة داخللمعنيني ممالشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة إدارة املنشأة 
السلطة يف غري املصلحة  استغاللمع مراعاة مصا  العمل والعمال واحلد من  ،فقق احلماية للمسامهني ومحلة الصكوك مجيعا  

ولة، واألمان من املخاطر، الرحبية، والسي: إىل إصدار صكوك إسالمية جتمع بني املعضالت الريالثيف النهاية العامة، ما يؤدي 
 .االجتماعيةالشرعية واألخالقية واملسؤوليات  االعتباراتفضال  عن مراعاة 

مشكلة الوكالة وتعارض املصا   كعامل  تربز: إستراتيجيات تطوير الحوكمة كآلية إلدارة مخاطر الصكوك اإلسالمية -3-3
واحلوكمة جاءت ملعاجلة مشكلة الوكالة الناجتة عن الفصل  ،اإلسالمية مشرتك بني العديد من املخاطر اليت قد تتعرض هلا الصكوك

و   Jensen  Mecklingواليت تقوم عليها معظم أطرا  عملية التصكيك، ويرى ) املوكل والوكيل(بني امللكية واإلدارة 
Fama  الكريري من الشركات ا�ارتأن الصراع حتمي بني املالك واإلدارة، ونتيجة هلذه املشكلة. 

لن تتم مبزيد من اللوائح والقوانني ألن هناك أحداث يف ) مشكلة الوكالة(ولعل التجارب أثبتت أن معاجلة هذه املشكلة 
 .املستقبل قد ال يشملها العقد، وأن هناك قدرا  من السلوك ال ميكن إحكامه إال بتقوية اجلانب األخالقي للمسريين

الدول، وأكد  باقتصادياتسالمية احلوكمة كعالج متطور هلذه املخاطر اليت تفتك وقد قدمت املؤسسات الدولية التقليدية واإل
43Fالكريري من املفكرين على جناعة هذا العالج وإمكانية حل املشكلة بواسطة التطبيق اجليد آلليات احلوكمة

42. 
ملسؤولني حلماية املستريمرين لذلك أصبح موضوع احلوكمة مشروعا  عامليا  يهد  إىل حتقيق الشفافية والعمل على حماسبة ا 

 .وأصحاب املصا  اآلخرين والتخفيف من مشكلة الوكالة ما أمكن
وحناول من خالل ما يأيت تلخيص أهم اإلسرتاتيجية الضرورية لتطوير احلوكمة كآلية إلدارة خماطر الصكوك اإلسالمية، واليت 

ب الشرعية هي السمة الغالبة والبارزة سواء  يف صناعة الصكوك البد أن تتخذ مسارات شرعية ومالية وإدارية، وملا كانت اجلوان
 لالعتباراتاإلسالمية أو الصناعة املالية اإلسالمية بشكل عام، وملا كانت اجلوانب األخرى املالية واإلدارية تضع يف الغالب 

تطوير  ضرورةجلوانب األخرى، وهذا يعين ااجلوانب الشرعية من احلوكمة دون إغفال الرتكيز إىل سيتجه فالشرعية وهلا فيها كلمة، 
44Fأداء الرقابة الشرعية على املؤسسات املالية اإلسالمية املصدرة للصكوك

، لدورها األساسي يف التحقق من مشروعية تصكيك 43
اإلطفاء  بعملية وانتهاء  ووضعها ألسس ومعايري الرقابة الشرعية السابقة واملتزامنة والالحقة لعملية إصدار الصكوك األصول، 
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والتسييل، ودراستها للوثائق واملستندات والعقود اليت يتم با التعامل بني أطرا  عملية التصكيك من الناحية الشرعية، واملصادقة 
 .على مدى شرعية طرق وآليات عالج املخاطر، أي إضفاء الشرعية واملصداقية على الصكوك املصدرة

الك يف دار معني دون آخر، يرجع يف جزء كبري منه إىل ثقة املستريمرين يف الصكوك إلص االكتتابولعل اإلقبال على 
لتلك اإلصدار، هذه الريقة هي بدورها متولدة عن وجود هيئات للفتوى والرقابة الشرعية لعمليات إصدار الصكوك، لذلك البد 

، حيث تقوم يف العمليات املالية وآلياتارع املستمر واملتساتطور اهلائل و كي تتمكن من مواكبة ال  باستمرارهليئات أن تطور نفسها ا
والسر يف تطوير عمل هيئات . عبئا  عليهاتكون ال و عم للمؤسسات املالية اإلسالمية اهيئات الفتوى والرقابة الشرعية بدور الد

طور يف املعامالت واألنشطة الفتوى والرقابة الشرعية يكمن يف إجياد تلك املعادلة الكفيلة بإحداث التوازن بني التسارع املستمر والت
مما يشكل اجلزء األعظم واألهم من مكونات احلوكمة يف  ،مع أحكام الشريعة اإلسالمية واتساقهام هذه املعامالت ؤ املالية، وبني توا

لوقت ملعاجلة بعض خماطر الصكوك اإلسالمية ويف نفس ا اقرتاحهااملؤسسات املالية اإلسالمية عموما ، وهناك مجلة أمور ميكن 
 :إسرتاتيجيات لتطوير احلوكمة كآلية لعالج خماطر الصكوك اإلسالمية، وفيما يلي أبرزها

 :حوكمة الجهات المتصلة بإصدار الصكوك اإلسالمية -أوالً 
  نبدأ باهليئة اات الغرض اخلاص)SPV ( اليت تقوم بشراء املوجودات وإصدار وتوزيع الصكوك على أساسها، واليت متريل

املؤسسة (األمر على كون هذه اهليئة مملوكة للمنشئ  اعتادوقد  سابقا ، نااكر صا  محلة الصكوك كما يف النهاية م
عاب على هذه الطريقة تضارب املصا  بني طالب األموال الذي يقوم واملنتفع حبصيلة الصكوك، ويُ ) البادئة للتصكيك

من املفروض أن ترعى  محلة الصكوك والذينو  ،ينشئ هيئة اات غرض خاص ميلكهاالذي بإصدار الصكوك من ناحية و 
 .أخرى ناحية من هممصاحلتلك اهليئة أو الشركة 

، )املنشئ(أن تكون هذه اهليئة جهة  مستقلة ماليا  وقانونيا  عن اجلهة املنشأة هلا ، البد أن وكحل هلذه اإلشكالية
فينبغي عند تأسيس الشركة اات .  محلة الصكوكوليست تابعة هلا أو فرعا  من فروعها، لتتحقق الشفافية ومراعاة مصا 

أي سلطة عليها تتعلق بالبيع أو  ذه األخريةالغرض اخلاص أن تنقطع العالقة بينها وبني الشركة املنشئة، فال يكون هل
45Fالشراء أو التصفية أو التصر 

) املنشئ(هناك بديل يتمريل يف حوكمة عملية اإلصدار، وهو قيام طالب األموال و . 44
شاء هيئة اات غرض خاص كشركة مسامهة، يكون رأمساهلا قيمة الصكوك املصدرة، وميتلك محلة الصكوك حصصا  بإن

 باحتفاظهعلى املشاع فيها بنسبة ما فملونه، ومن املمكن أن ينضم إليهم املنشئ كشريك مبا فمله من صكوك 
يرا  للهيئة اخلاصة، مع إعطاء احلق حلملة الصكوك يف ينه مديبنسبة منها، ومن املمكن يف هذه احلالة أن يتم تع) املنشئ(

ومن خالل . مراقبة اإلدارة، من خالل مجعية تتضمن ممريلني منهم، تقوم مبراقبة أعمال اهليئة وحماسبة إدارتا كل فرتة مالية
46Fوالتقليل من خماطر التشغيل نتيجة تفيض املخاطر اإلداريةأهذا ميكن التخفيض 

بني مقارنة بني ي) 1(، والشكل رقم 45
0T47F-وهو على اليسار-)الواقع(منواج اإلصدار املقرتح والنمواج املتبع حاليا  

∗∗∗
0T. 

   على حد أدىن من األطرا  يف عملية التصكيك، وأن  االقتصاريتمريل يف  كاقرتاحجتدر اإلشارة إىل نقطة مهمة وتعترب
يف نفس  استريمارمدير وأمني إصدار و  وكيل باعتبارهابني عدة وظائف ) SPV(جتمع الشركة اات الغرض اخلاص 

، بد  تقليص حجم التكاليف من جهة واليت يتحملها يف النهاية محلة الصكوك، ومن جهة أخرى فإن حد الوقت
وبالتايل القدرة على السيطرة واملراقبة سواء  من ناحية إدارة املخاطر أو من  ،أدىن من األطرا  يعين حد أدىن من العقود
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عدم خلق مشكلة تعارض املصا  عند اجلمع بني وظائف  االعتبارضرورة األخذ بعني مع الشرعية، ولكن  ناحية الرقابة
 .الشركة اات الغرض اخلاص

   الصكوك املدعومة بأصول(ضرورة أن يكون مترييل الصكوك ملوجوداتا حقيقيا Asset-Backed Sukuk(0T48F

∗∗∗∗
0T ،

 متريلها صكوكهم، وبذلك يعد األداء الفعلي للموجودات حمل محلة الصكوك مالكني لتلك املوجودات اليت أن يكونو 
العقد احملدد الوحيد لعوائدهم، فإاا كان أداء املوجودات جيدا ، وواجه املنشئ خطر اإلفالس، فإن سداد محلة الصكوك 

 .للمنشئ يءثر ويظلون حمميني إاا حدث أي شألن يت
 تلف أطرا  عملية التصكيك اليت تربطهم عقود يف هيكل ضرورة تطبيق احلوكمة على خمفإن  ،وبشكل عام وخمتصر

اليت قد تتعرض هلا الصكوك مع ضرورة خاصة اإلدارية واألخالقية التصكيك، من شأنه التخفيف والتقليل من املخاطر 
 .حوكمة العالقة بني أطرا  التعاقد يف صيغ التمويل اإلسالمية اليت تبىن عليها إصدارات الصكوك اإلسالمية

 منواج حلوكمة إصدار الصكوك اإلسالمية: )01(كل رقم الش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :حوكمة الهيئات الشرعية -ثانياً 
هذه  الرتباط ا  إن طرح آليات وإسرتاتيجيات لتطوير احلوكمة يف عمل اهليئات الشرعية من شأنه أن يقلل الكريري من املخاطر نظر 

ذا من جهة، ومن جهة أخرى وعند دراسة هيكل احلوكمة داخل املؤسسات املالية اهليئة مبختلف أطرا  هيكل عملية التصكيك ه

18معبد اجلارحي، عبد العظيم أبو زيد، أسواق الصكوك ووسائل حتسينها، مرجع سابق، ص: املصدر  

 جممع من املوجودات

حتسني اجلدارة 

 

هيئة اات غرض خاص 
ميلكها محلة الصكوك كل 
 بنسبة ما  ميلكه من الصكوك

ميكن أن يساهم فيها طالب 
األموال بنسبة ما يشرتيه من 

 الصكوك 

األموال  بميكن تعيني طال
   

فصل املطلوبات من اإلجيار 
واألرباح حلساب محلة 

 الصكوك

يدير املوجودات 
 حلساب مالكها

 هيئة اات غرض خاص

وكيل حلملة الصكوك حتت 
 إشرا  طالب األموال

موالأصحاب األ  مقدم الضـمان طالب املـوارد 

 املوجودات
 املوجودات املؤجرة

 املطلوبات
 شهادات الصكوك
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اإلسالمية جند أن مركز هذا اهليكل هو هيئة الرقابة الشرعية، لدورها يف إعطاء الصبغة الشرعية على مجيع معامالت عملية 
 عمل اهليئات الشرعية تفعيل احلوكمة يفالتصكيك، وحناول من خالل ما يلي تلخيص أهم اآلليات واإلسرتاتيجيات الضرورية ل

 :بشكل عام والعاملة يف جمال الصكوك اإلسالمية بشكل خاص املالية اإلسالمية اتلمؤسسل
    باإلضافة إىل التأهيل قدر اإلمكان حماسبيا  و مصرفيا  و تأهيل أعضاء هيئات الفتوى والرقابة الشرعية تأهيال  ماليا ،

ملعامالت املالية وآليات تنفيذها، والطرق احملاسبية فيها، ويكون حكمهم على تلك إملام با ويالشرعي، ليكونوا ا
املعامالت املالية نظرا  لتشعب املعامالت صحيحا ، وال يكفي لتحقيق هذه الغاية جمرد وجود ثقافة  مالية حماسبية يسرية، 

 .اتاوتعقيد
 والرقابة الشرعية، سواء  أكانت تلك الشروط  املتعلقة  التأكد من حتقق الشروط الواجب توافرها يف عضو هيئة الفتوى

49Fبالعدالة أو تلك املتعلقة بالعلم

 الشريعة أن ملفعون بأنه ال حاجة لعاا، حيث أن البعض من غري املتخصصني يد46
فصل على الدكتوراه، ألن مؤسسي املذاهب الكبار مل يكن لديهم تلك الشهادة، ومل مينعهم الك من التصدي 

0T50F ، ولقد كان من نتيجة الك أن دخل حوايل أربعة أصنافمن الناس يف عضوية اهليئات الشرعيةللفتوى

∗∗∗∗∗
0T تقف ،

وراء العديد من املنتجات املالية ومنها الصكوك اإلسالمية سيئة السمعة اليت ترتكز على الصحة الشكلية دون صحة 
قواعد وضوابط حلوكمة اهليئات  ما يتطلب وضع ،تإىل املآالت اليت ترتتب على تلك املنتجا االنتباهودون  ،الغرض

لذلك فمن األفضل أن تتكون اهليئة الشرعية من . الشرعية مبا يتفق واألعرا  املقبولة واملتبعة يف الفروع األخرى للمعرفة
51Fاقتصاديعدد مفرد من علماء الشريعة مع مستشار 

47. 
اإلسالمي، كما وال بد أن يكون  واالقتصادأصول الفقه وأن يكون املراقب الشرعي على علم واسع بالفقه املقارن و 

املستشار أو املراقب الشرعي اا إملام مبقاصد الشريعة وقواعدها الكلية، حبيث ال يبقى جامدا  على فهم قدمي للنصوص 
م ومآخذها،  الشرعية، أو عاكفا  على أقوال فقهية مسطورة يف املتون أو الشروح، فال بد أن يكون اا إملام بعلل األحكا

52Fكي يتمكن من التخريج على علة النص الفقهي ال على النص الفقهي ااته

48. 
وفيما يتعلق بتصنيف الصكوك، فإن على هيئات التصنيف أن تدخل يف العوامل اليت يرتكز عليها تصنيف 

فق مع الصكوك مؤهالت اهليئة الشرعية املشرفة على إصدار الصكوك، حبيث يتحسن ويتدهور التصنيف مبا يت
53Fهذا من ناحية املستوى العلمي لعضو اهليئة الشرعية. مؤهالت أعضاء اهليئة

49. 
كما ال بد أن يتسم عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالسلوك الشرعي القومي وباإلخالص والنزاهة، وأن ال 

 .يتعاطى مع الرقابة الشرعية على أ�ا جمرد مهنة، بل يفهمها على أ�ا رسالة
 رب على إضفاء الريقة واملصداقية على فتاوى هذه اهليئة كية أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية له األثر األإستقالل

هو العالقة اليت تربط هذه اهليئة باملؤسسة املالية املصدرة للصكوك اإلسالمية  االستقالليةوقراراتا وتوصياتا، ومعيار 
املقدمة لدرء مشكلة تعارض املصا  يف أعمال  االقرتاحات االعتبارذ بعني مع األخ. بطريقة توجد املوضوعية واحليادية

بني اهليئة الشرعية  االستقالليةهيئة الرقابة الشرعية مع املؤسسة املفىت هلا، ما يسمح بتحقيق مستوى أكرب من 
 :، وتتمريل هذه املقرتحات فيما يليواملؤسسة املالية اإلسالمية موضوع الرقابة الشرعية

 : جيب الفتوى ستقالليةسعيا  ال ،تعارض املصا  بسبب حصول أعضاء اهليئات الشرعية على مكافآت مشكلةلدرء  -
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  سواء يف شكل العامةأن تكون املكافآت املالية ألعضاء اهليئات الشرعية حمددة ومعلومة من قبل اجلمعية ،
 .غري هذه املكافآت إال عند التجديدوأن ال تت. االجتماعاتمبلغ مقطوع أو مكافأة شهرية مرتبطة بعدد 

  ي موضوع الصكوك مريل االستريمار ينبغي أن ال تكون هذه املكافآت مربوطة بالنتائج اليت فققها املشروع
 .نسبة من األرباح اليت فققها املشروع، أو نسبة منوه أو حنو الك

 إفادة عن املكافآت املالية اليت  امةينبغي أن يتضمن التقرير الذي يرفعه أعضاء اهليئة الشرعية للجمعية الع
أو من خمتلف أعضاء اإلدارة التنفيذية للمؤسسة العاملة يف جمال  االستريمارحصلوا عليها من أمني 

 .حىت يتأكدوا مما صادقوا عليه التصكيك
  امةمن قبل اجلمعية الع اعتمادهسوى ما جرى أخرى على اهليئة الشرعية عدم قبول أية مكافآت. 

 :السرية وحق أعضاء اهليئات الشرعية يف اإلفتاء ألكرير من جهة، فيقرتح ما يلي خماطر التعارض بني مبدألعالج  -
  ريالثة، إا أراد العضو أن يكون عن الإقتصار عمل أعضاء اهليئات الشرعية على جهات حمددة ال يزيد

د الكايف من الفقهاء عطاؤه جيدا  ومتوازن ا، صحيح أن هناك مشكلة اليوم تتمريل يف عدم وجود العد
املؤهلني الذين ميكنهم القيام مبهمة الفتوى، ولكن هذا ال مينع وملصلحة تطور الصناعة، من العمل على 
درء مريل هذا التعارض يف املصا  عن طريق بذل اجلهد إلعداد جيل جديد من الفقهاء يتدربون جبوار 

 .الفقهاء احلاليني
 عضاء اهليئات الشرعية تفصيال  واضحا  لتلك املوضوعات اليت جيب أن جيري تضمني امليرياق األخالقي أل

 .على أعضاء اهليئات الشرعية احملافظة عليها وعدم إفشائها
  أن يتضمن امليرياق األخالقي ألعضاء اهليئات الشرعية نصوصا  واضحة تبني املسؤولية املرتتبة يف حال ثبوت

 .يرياقرار املضمنة يف املإفشاء أحد أعضاء اهليئات الشرعية لسر من األس
  لقد اهب بعض الباحريني إىل القول بأن درء مريل هذا التعارض إمنا يكون بالريقة واألمانة من قبل أعضاء

عام لدى األطرا  املختلفة يف  انطباعكاهليئات الشرعية، وهذا صحيح، ولكن وجود تعارض املصا  ينشأ  
 .عن طريق وسائل عملية تسهم يف بناء الريقة ولذا يكون درؤه ،عملية التصكيك ولدى عامة الناس

أما لدرء التعارض الناشئ يف املصا  بسبب مسامهة أعضاء اهليئات الشرعية يف ملكية املؤسسات املفىت هلا،  -
يف قرار عضو اهليئة، وال ينبغي  ةعترب مؤثر ت يتينبغي إصدار قانون ينظم األمر ويوضح احلد األعلى لنسبة املسامهة الف

رتك هذا األمر مبهما  كأن يقال جيب أن ال تكون نسبة املسامهة كبرية أو مؤثرة، كما ينبغي ألعضاء اهليئات أن يُ 
الشرعية اإلفصاح عن مسامهاتم يف املؤسسات الذين هم أعضاء يف هيئاتا الشرعية حتقيقا  لعنصر الشفافية، واهب 

 .أصال   ستحسن أن ال يكون مسامها  البعض اآلخر أنه يُ 
نه من الضروري فإمنها،  االستفادةلعالج خماطر التعارض بسبب حق اإلطالع على املعلومات الداخلية وإمكانية  -

منها، وأن يعلن الك  االستفادةأن يتضمن معيار تضارب املصا  بيانا  لتلك املعلومات اليت ال جيوز لعضو اهليئة 
 .لشرعية ويف املؤسسات املالية اإلسالميةبكل شفافية حىت ميكن توطيد الريقة يف أعضاء اهليئات ا
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اليت متريلها  ستريماريةاالشاريع املويندرج حتت هذا األمر أيضا  مدى جواز دخول أعضاء اهليئات الشرعية يف 
لتهمة، وينبغي أن يكون له نظام لالصكوك املصدرة اليت يفتون هلا، هذا إن كان جائزا  يف األصل، إال أنه مضنة 

54Fادهيؤطره ويبني أبع

50. 
أن على أعضاء اهليئات الشرعية ضرورة احلرص على وجود مسافة كافية بينهم وبني املؤسسة اليت : ويرى أحد الباحريني

وأن يكون كل واحد منهم قليل  ،يشريون عليها أو يراقبو�ا، وأن يتنزهوا عما يف يد تلك املنشأة من األموال والريروات
مكانته املرموقة يف حتقيق منافع لنفسه أو لغريه حىت لو بدا أن  استخداميتحاشى  احلاجة إليها وإىل العاملني فيها، وأن

55Fتلك املنافع إمنا هي من باب املساعدة وعون املسلم ألخيه

51. 
 :وكمقرتحات عامة حلوكمة اهليئات الشرعية، نقول - 

  وتضع واحدة  ةشرعيت هيئة اهليئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية، لتكون حتاإلشرا  على إقرتاح توحيد
يف وجهات النظر حول عمل وأداء تلك  اختال اإلسالمي، حىت ال يكون هناك  إلشرا  ما يسمى بالبنك املركزي

56Fاملؤسسات من دولة إىل أخرى بل ومن مؤسسة إىل أخرى

52. 
  ة يف املؤسسات املالية والتدقيق الشرعي اخلارجي، ضرورة لتطوير وضع الرقابة الشرعي) التشريع(الفصل بني الفتوى

املعايري اليت  واستقرارني السلطات والفصل بني الوظائف املتعارضة، ولضمان ثبات باإلسالمية من حيث حتقيق الفصل 
ميكن على أساسها ممارسة التدقيق الشرعي واملايل، وتتم على أساسها املساءلة، والك أسوة بالوضع املهين املستقل 

، واليت متارسها جهة )املراجع اخلارجي أو ما يسمى عندنا مبحاف  احلسابات(املايل اخلارجي واملستقر ملهنة التدقيق 
مستقلة عن جهة إصدار املعيار وتعديله، وما تبديه جهة التدقيق املايل اخلارجي من مالحظات يعد �ائيا  بالنظر إىل 

يريه خالفا  جلهة التدقيق الشرعي اخلارجي اليت متلك ببساطة ال متلك تغ )هيئة الرقابة الشرعية(املعيار املستقر، أل�ا 
57Fتغيري وتعديل املعيار

53. 
   مبجرد اإلفتاء بعدم  االكتفاءعليها، وعدم  االعرتاضالعمل على إجياد البديل الشرعي الواضح للمعامالت اليت يتم

احللول والبدائل، هو من  واقرتاحية ، بل إن تطوير األدوات املال)حالة املشتقات املالية كأداة إلدارة املخاطر(صحتها 
صميم عمل هيئات الفتوى والرقابة الشرعية، وهو ما يريري الصريفة اإلسالمية ويساهم مسامهة فعالة يف تقدمها ومتيزها، 
وعليه فال بد من أن تكون لدى أعضاء هيئات الفتوى والرقابة الشرعية روح املبادرة، واحلرص املستمر على التقدم 

األمة وتليصه من  اقتصادإميانا  من أعضاء اهليئة بالرسالة اليت تضطلع با املؤسسات املالية اإلسالمية يف بناء والتميز، 
وأقل عرضة للمخاطر، والذي ينعكس بدوره  استقرارا  شوائب الربا، وهذا بدوره جيعل حوكمة هذه املؤسسات أكرير 

 .يفي حلوكمة املؤسساتعلى ما حتتله تلك املؤسسات من مراتب يف السلم التصن
  فال بد هليئة الفتوى من حتديد منهج مسبق يف : الفتاوى والقرارات والتوصيات التااالنص على حتديد منهج واضح

القرارات والتوصيات، ضمانا  لتوحيد هذه الفتاوى مما ييسر عملية حوكمتها، إا كيف  واتااالتعاطي مع اآلراء الفقهية 
يحة وسليمة يف ظل وجود فتاوى خمتلفة ومتباينة ومتناقضة، و على أي أساس ووفق أي ميكن أن نتصور حوكمة صح

 .الفقهية اختياراتامعيار ميكن حوكمة مريل هذه املؤسسات املتباينة يف 
  بإصدار الفتاوى والقرارات من وراء املكاتب االكتفاءنزول أعضاء هيئات الفتوى و الرقابة الشرعية إىل امليدان، وعدم :

خالل القيام جبوالت تفتيشية رقابية على املعامالت املالية يف املؤسسات املالية اإلسالمية اليت ينتسبون إليها،  من
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رسم السياسات  علىوالقيام باللقاءات مع املوظفني واملستريمرين وخمتلف األطرا  اوي العالقة، مما يساعدهم الك 
 .رو�ا جتد طريقها إىل التطبيق وال تبقى حبيسة األدراجالالزمة للفتوى، والتأكد من أن الفتاوى اليت يصد

  موظفي اهليئة اات الغرض اخلاص اختيارمشاركة أحد أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية يف SPV عند قيام ،
 للعمل يف الختيارهبتأسيسها، حيث أن املواصفات املهنية للموظف غري كافية ) املنشئ(املؤسسات البادئة بالتصكيك 

بقواعدها وعدم  اللتزامهألن معرفة وثقافة املوظف باملعامالت الشرعية سبب رئيسي  ،املؤسسة املالية اإلسالمية
 .أشخاص مهنيني، ليس لديهم ثقافة شرعية يؤدي إىل سوء تطبيق قرارات وفتاوى اهليئة الشرعية اختيارخمالفتها، وإن 

 :شرعية على مستوى السلطات واجلهات اإلشرافية للدولة، فهذا يتطلب ما يلياحلوكمة يف اهليئة ال اتأما بالنسبة لتطوير آلي 
  على الك معايري هيئة احملاسبة واملراجعة وكمريال مجاعي،  اجتهادباملعايري الشرعية الصادرة عن  االلتزامضرورة

إضافة إىل  لشرعيةاملعايري اجمموعة كبرية من ، حيث أصدرت هذه األخرية AAOIFI للمؤسسات املالية اإلسالمية
هذه املعايري يف كل من  دتماعتُ فقد ريل املرجعية الشرعية واحملاسبية املنشودة، وبالفعل متميكن أن  واليت معايري حماسبية،

السودان وسوريا والبحرين وغريها من الدول كمرجعية مالئمة للمؤسسات املالية اإلسالمية العاملة يف الدولة، ومتيزت 
املرجعية  استكمالد املنتجات جزءا  من املعايري، ويعد مريل هذا اجلهد خطوة مهمة يف سبيل السودان جبعل عقو 

عنه والعمل  االستغناءالشرعية املوحدة، وجيعل احلاجة إىل الفتوى على مستوى كل مؤسسة أمرا  غري قائم، بل ميكن 
 . البنك املركزي مريال  ( االعتماديف جهة  مباشرة باملرجعية الشرعية املوحدة اليت تعتمدها اهليئة الشرعية العليا

 بشكل عام، واملؤسسات  تلك املؤسساتن سيادة القانون متنح للمؤسسات املالية اإلسالمية فرصا  لبناء منواج موحد لإ
نوع الصك  باختال خيتلف اإلسالمية صكوك الصدار إلاملالية اليت تعمل يف جمال إصدار الصكوك بشكل خاص، 

العميقة يف بعض األحيان  باالختالفاتتسويقه وتداوله خالفا  ملا عليه اإلصدارات احلالية اليت تتسم ميكن و  ،املصدر
58Fبني مؤسسة وأخرى وبني بلد وآخر يف أحيان أخرى

54. 
ة املكون الرئيسي واألساس للحوكمة يف املؤسسات املالية اإلسالمية بشكل عام، فإن مث باعتبارهاباإلضافة إىل الرقابة الشرعية 

األخذ بعني  اقرتاحجوانب إدارية ومالية وتقنية ومهنية ينبغي أن تكون احلوكمة يف املؤسسات املالية اإلسالمية مستبصرة با، مع 
املالية واملرتبطة بصيغ التمويل اإلسالمية، (عالج املخاطر واآلليات املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية لطرق خمتلف ال االعتبار
، كآلية لتطوير احلوكمة يف املؤسسات املالية اإلسالمية العاملة يف جمال إصدار قد تتعرض هلا الصكوك اإلسالمية اليت )والتشغيلية
كون تلك املؤسسات قادرة على تطبيق معايري احلوكمة عليها من خالل الفهم السليم ملبادئ احلوكمة ومعايريها وت، الصكوك

59Fاة اخلصوصية اإلسالمية للمؤسسات املالية اإلسالميةوحسن تطبيق هذه املبادئ واملعايري، مع مراع

55. 
يعد وجود احلوكمة أمرا  ضروريا  إلجياد نظام رقايب حمكم ميكن أن يساهم يف حتسني أداء الصكوك اإلسالمية، واليت  وكخالصة،

ت وتوزيعها املسؤوليات ، والك من خالل حتسينها لعملية إدارة املخاطر بتحديدها للجهاواستقرارهاتنعكس على حجم عوائدها 
 .اليت قد تتعرض هلا والصالحيات بني خمتلف األطرا  املشاركة يف عملية التصكيك للحد من املخاطر

 :الخاتمة ونتائج البحث
جاح الكبري الذي حققته الصكوك اإلسالمية يف السنوات األخرية كآلية مريلى لتعبئة املوارد املالية وتوظيفها فيما يتوافق رغم الن

أحكام الشريعة اإلسالمية، سواء يف البلدان اإلسالمية أو خارجها، إال أن التجربة امليدانية أثبتت بعض اخللل والقصور يف  مع
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تنظيم عمليات إصدار وتداول هذه الصكوك خاصة يف جوانبها الشرعية، لذا جاء هذا البحث مركزا  على حوكمة اجلوانب الشرعية 
 :كانت كما يلي  إليهاالنتائج اليت توصل  الصكوك، وعموما  فإن أهملتلك 

يعود سبب ظهور الصكوك اإلسالمية إىل حاجة التمع اإلسالمي إىل مصادر متويلية مستمدة من الشريعة اإلسالمية وبديلة  -
، أو )صكيكالت(عن مصادر التمويل املقرتنة بفائدة، وهي تد  إما إىل احلصول على السيولة الالزمة لتوسيع املشروع وتطويره 

 .لتعبئة املوارد لتمويل إنشاء مشروع استريماري جديد
بالرغم من أن ظهور مفهوم احلوكمة يعود إىل الريالثينيات من القرن املاضي، إال أن االهتمام به تزايد يف العقود األخرية، بسبب  -

 .ك واملنشآت االقتصاديةإفرازات العوملة، وتفشي ظاهرة الفساد املايل واإلداري، وا�يار العديد من البنو 
يف  تعاجلها احلوكمةميكن أن تعد املخاطر اإلدارية واألخالقية، وكذا تعارض املصا  يف اهليئات الشرعية، أهم املخاطر اليت  -

 .يح املشاكل اليت ظهرت يف نظرية الوكالةحأن احلوكمة جاءت لتص، باعتبار املؤسسات املالية اإلسالمية
فيذ القرار، نحتديد املخاطر، تقييمها، ضبطها، مث ت: طر الصكوك اإلسالمية بعدة خطوات عملية تتمريل يفمير منهج إدارة خما -

 .SPVوتتوزع مسؤولية هذه اإلدارة على عدة جهات، أمهها الشركة اات الغرض اخلاص 
ية اإلسالمية بشكل عام، فقد اجته ملا كانت اجلوانب الشرعية هي السمة الغالبة يف صناعة الصكوك اإلسالمية أو الصناعة املال -

هذا البحث إىل الرتكيز على اجلوانب الشرعية من احلوكمة دون إغفال اجلوانب األخرى، ويرى الباحريان أن اجلهات الرئيسية املعنية 
   .عية، واهليئات الشر SPVاجلهات املتصلة بإصدار الصكوك اإلسالمية وعلى رأسها الشركة اات الغرض اخلاص : باحلوكمة هي

 :الهوامش واإلحاالت 
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يرجعون على  ال لتهاأن محوأهم ما مييزها  بالصكوك املمريلة املضمونة باألصول، والصكوك املسندة على األصول والصكوك املسندة، والصكوك املمريلة للملكية،: الصكوك كذلك ويسمى هذا النوع من ∗∗∗∗

-Assetاألصول الصكوك القائمة على ، على عكس يف حالة التعرير أو التخلف عن السداد، وهو ما يعين أ�ا تقتضي التحويل الكامل للملكية القانونية بالنسبة لألصول حمل العقد) املنشئ(مصدر الصكوك 
Based sukuk  هذا ما جيعل الصكوك املدعومة بأصول املصدر عن طريق ضمان سداد املستحقات وكيل املنشئ عن طريق الوعد بالشراء، أو يف حالة التخلف عن السداد إما على محلتها يرجعواليت ،

  .تتفق وروح الشريعة اإلسالمية
 .، مرجع سابقالحوكمة في المؤسسات المالية اإلسالمية: عبد اليد الصالحني 46

ثل يف الشريعة، وأ هو من ليس لديه أي مؤهل عاٍل يف أي فرع من فروع املعرفة، والرياين من لديه مؤهل عاٍل يف أحد فروع املعرفة، ولكن دون أي مؤهل ممااألس  ويعترب االنوع األول من هذه األصن ∗∗∗∗∗
معبد عن : ، نقال  يكون لديه مؤهل عاٍل يف الشريعة، ولكنه كريري اخلطأ يف الفتوىمن  والرابع مريال ، نيمن لديه مؤهل غري عاٍل يف فرع من فروع الدراسات اإلسالمية اي صلة بالشريعة، كالقضاة الشرعي والريالث
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