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Abstract:
Project finance is based on the idea that, an economic project with an adequate financial return
can independent itself from the sponsor’s budget and support its financing through its own
economics. This enables large and long-term projects; such as; industrial facilities and
infrastructures to be financed. Islamic financial engineering, when structuring a project finance deal,
is not intended only to substitute traditional loans, but it has also to fit the use of non-participatory
financial instruments for long-term financing. This form of financing could be a good modal for
correcting the current shortfall in the Islamic banking, characterized by the prevalence of nonparticipatory financial instruments and short-termism. The objective of this study, is to assess the
usability of this type of financial instruments for long-term financing by examining the project
finance’s Islamic financial arrangements. The study concluded that the use of these financial
instruments in the form of duets such as Istisna'a-Ijarah and Wakala-Ijara might help to establish a
long-term financing relationship between Islamic banks and economic projects.
Key words: Islamic banks, project finance, non-participatory instruments, long-term financing.

مقـدمة
فعال للصريفة التقليدية القائمة أساسا على القروض الربوية و هذا ما جيعلها باستمرار
حتاول الصريفة اإلسالمية أن تطرح نفسها كبديل ّ
تسـعى إىل حتقيـق هدفني متباينـني ،فمن جهة ينبغي عليها التقيّـد باملبـادئ اإلسالمية اليت حتكم املعامـالت التمويليـة و املتمثـلة يف:
تكرس شروط املعاملة تناظرا يف توزيع املخاطر و العوائد بني طريف املعاملة؛
(( :)El-Hawary et al, 2004أ) تقاسم املخاطر :ينبغي أن ّ
مادية حبيث ترتبط بشكل مباشر أو غري مباشر مبعاملة اقتصادية حقيقية؛ (ج) عدم االستغالل :أن
املادية :أن تكون للمعاملة غاية ّ
(ب) ّ
املمول :ال ينبغي متويل نشاط حمـّرم شرعا .و من جهة أخرى
ال تفضي املعاملة إىل استغالل أي طرف فيها لطرف آخر؛ (د) حل النشاط ّ
ينبغي للبنوك اإلسالمية أن تستجيب لالحتياجات املالية املتنوعة لعمـالئها بنفس كفاءة البنوك التقليدية على األقل ،و ّيعد توفري متويل
طويل األجل للمشاريع االقتصادية و البىن التحتية أحد هذه االحتياجات األكثر إحلاحا.
عكف عدد هام من الباحثني يف جمال الصريفة اإلسالمية على حتديد طبيعتها و أساليبها يف متويل االقتصاد .فقد خلصت أوىل
الدراسات إىل أن البديل للنظام البنكي التقليدي القائم على الفائدة هو الصريفة اإلسالمية القائمة على األدوات املالية التشاركية
) ،(Qureshi, 1946; Ahmad, 1947أي األدوات اخلاضعة ملبدأ تشارك الربح و اخلسارة املتمثلة يف عقدي املضاربة و املشاركة اللذان
املمول وفقا لنسب متفق عليها
املمول شريكا للمقاول يف العوائد و املخاطر حبيث يتقامسان األرباح أو اخلسائر النامجة عن املشروع ّ
جيعالن ّ
اجملسدة لروح التمويل اإلسالمي بتوفريها لعدالة أكرب يف توزيع املخاطر
سلفا .ينظر إىل األدوات املالية التشاركية على أهنا األدوات الفضلى ّ
املمول باملشاريع
و العوائد بني طريف العالقة التمويلية فضال عن كوهنا أكثر كفاءة يف توزيع املوارد املالية يف االقتصاد ،نظرا الهتمام ّ
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االقتصادية عالية اإلنتاجية و املردودية املالية بينما يهتم املقرض التقليدي يف املقام األول باجلـدارة االئتمانية للمقرتض و على الضمانات و
الرهون اليت مينحها بدال من تقييم املشاريع املم ّولة ذاهتا ) .(Iqbal & Molyneux, 2005ش ّكل على هذا األساس تصورات نظرية
للصريفة اإلسالمية على أهنا صريفة تشاركية حيث ق ّدم ) (Uzair, 1978نظريته عن وساطة مالية إسالمية قائمة على مستويني من عقد
املضاربة ،يربط العقد األول بني مودعـي األموال و البنوك اإلسالمية أما العقد اآلخر فيجمع هذه البنوك و طاليب التمويل .قام فيما بعد
) (Siddiqi, 1976; 1983a; 1983bبالتفصيل يف منوذج املضاربة ذات املستويني و توسيع تطبيقه ليشمل أيضا العالقة بني البنك
تصور البنك اإلسالمي كمؤسسة استثمارية تعتمد أساسا على عقد املشاركة يف
املركزي و البنوك اإلسالمية .أما ) (Chapra, 1985فقد ّ
متويل االقتصاد أكثر من كوهنا وسيطا ماليا باملفهوم التقليدي.
مجلة أخرى من الدراسات خلصت إىل أن طبيعة التمويل اإلسالمي لالقتصاد ليست تشاركية بالضرورة و أن األدوات املالية غري
التشاركية على غرار املراحبة و اإلجارة هي البديل األهم للقروض الربوية التقليدية .على هذا األساس وضع (الصدر )0200 ،تصورا لوساطة
مالية قائمة على عقد اجلعالة بني البنك اإلسالمي و مودعيه و على عقد اإلجارة بني هذا األخري و طاليب التمويل .أما (محود)0229 ،
املمول و طالب التمويل األمر الذي جيعلها
فريى أن األدوات املالية التشاركية استخدمت تقليديا يف عالقات ثنائية األطراف و مباشرة بني ّ
ال تفي باحتياجات الوساطة املالية احلديثة و األعداد الكبرية من مودعي األموال و طاليب التمويل؛ فضال عن كون هذه األدوات املالية غري
قابلة لالستخدام يف العديد من احلاجات التمويلية األخرى .اعتمد ) (Ismail, 1989; 2002من جهته على تفاسري النصوص القرآنية
ليخلص إىل أنه ليس هناك أفضلية لألدوات املالية التشاركية على تلك غري التشاركية و أن الدين الناتج عن البيع اآلجل هو البديل
اإلسالمي للقروض الربوية .على صعيد املمارسة الفعلية سرعان ما اعتمدت البنوك اإلسالمية الناشئة على االستخدام الكثيف لألدوات
املالية غري التشاركية يف توظيف أرصدهتا املالية (جانب األصول) يف حني تعتمد هذه البنوك على األدوات املالية التشاركية يف تعبئة املوارد
املالية من املودعني (جانب اخلصوم) و هذا ما تؤكده عديد الدراسات (أنظر اجلدول رقم .)10
الجدول رقم ( :)10نتائج الدراسات السابقة فيما يخص نسب التمويل التشاركي في أصول البنوك اإلسالمية
المؤلف (ين)
Aggarwal & Yousef 2000
Abdus Samad 2004
Sarker 2005
Chong & Liu 2009
Khan 2010
Ascarya 2013
Baele et al 2014
Sobol & Michalowski 2015

المصدر :من إعداد الباحث.
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عينة الدراسة

النتائج فيما يخص نسب التمويل

الفترة

 20بنكا إسالميا عرب العامل
 10بنوك إسالمية حبرينية
البنوك اإلسالمية يف بنغالديش
البنوك اإلسالمية املاليزية
بنك الراجحي
دار املال الكويتية
البنك اإلسالمي الكوييت
البنك اإلسالمي املاليزي
البنوك اإلسالمية األندونيسية
ستة ( )10بنوك إسالمية باكستانية
البنوك اإلسالمية السودانية
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0221
9110 -0220
9111
9119
2006
9100
9112 -9110
9109

التشاركي

غير التشاركي

% 02.90
% 1.2
% 0..2
% 1.1
% 0
% 20.1
% 14.4
% 0.7
% 92.1
أقل من % .
% 00

% 10.69
% 22.1
% 29.0
% 99.5
% 78.4
% 85.6
% 99
% 60.9
أكثر من % 19
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يرى ) (Farooq, 2007أن البنوك اإلسالمية تتفادى األدوات املالية التشاركية بشكل متعمد و ممنهج نظرا لعديد العقبات اليت
تواجهها يف استخدام هذا النوع من األدوات املالية .ميكن حصر أهم هذه األسباب يف :اخنفاض الطلب على التمويل التشاركي ألن
تفضل متويل مشاريعها اجلديدة من احتياطاهتا املالية الذاتية )(Khan T. , 1995؛ األدوات املالية التشاركية عرضة
الشركات الناضجة ّ
بطبيعتها ملشاكل الوكالة؛ غياب نظام قانوين حي ّدد و حيمي حقوق امللكية يف الدول النامية؛ املنافسة الشديدة مع البنوك التقليدية تتطلب

استخدام أمناط التمويل غري التشاركية األقل خماطرة؛ الدور احملدود لألدوات املالية التشاركية يف اإلدارة و اختاذ القرار؛ عدم قابلة استخدام
هذه األدوات املالية يف املشاريع قصرية األجل كون مستوى املخاطر العالية فيها يتطلب تنويع زمين؛ عدم قابليتها للتسييل (التداول) بسبب
عدم وجود أسواق مالية ثانوية هلا )(Dar & Presley, 2000؛ اهليئات الرقابية البنكية يف الدول اإلسالمية و غري اإلسالمية تعتمد
املنتجات املالية اإلسالمية املطابقة وظيفيا للمنتجات املالية التقليدية ) (El-Gamal M. A., 2006ما جيعل األدوات املالية غري
املمول و
التشاركية الشبيهة يف مبدأ عملها بالقروض التقليدية أكثر قابلية للتطبيق من األدوات املالية التشاركية؛ عدم متاثل املعلومات بني ّ

السيء و اخلطر املعنوي يدفع البنوك اإلسالمية لالعتماد على األدوات املالية غري التشاركية
املقاول و ما ّ
ينجر عنه من مشكليت االختيار ّ
املضمونة بأصول حقيقية )(Khan, 2010؛ الوساطة املالية التشاركية عرضة ملخاطر السيولة كوهنا تستخدم يف كثري من األحيان ودائع

قصرية األجل لغرض التمويل طويل األجل ).(Ben Jedida & Hamza, 2014
تثري غلبة األدوات املالية غري التشاركية يف أصول البنوك اإلسالمية خماوف بشأن قدرهتا على متويل املشاريع االقتصادية و البىن التحتية
طويلة األجل اليت تعد حيوية لنمو االقتصادات اإلسالمية .ففي حني ّيعد التمويل اإلسالمي التشاركي بطبيعته ملتزما مع املشاريع
اإلقتصادية طويلة األجل ) (Mills & Presley, 1999نشأت األدوات املالية غري التشاركية أصالً كعقود جتارية (بيوع) غري مفرتض هبا
أن تكون أدوات لتمويل املشاريع يف األجل الطويل .ال سيما و أن بعض الدراسات تثبت ترافق اعتماد البنوك اإلسالمية الكثيف على
األدوات املالية غري التشاركية مع ترّكز غالبية التمويل املمنوح يف املدى القصري ،فحسب إحصائيات اجلمعية الدولية للبنوك اإلسالمية لسنة
 0221و املتعلقة بعينة من البنوك اإلسالمية عرب العامل فإن هذه البنوك متنح  % 1.9من إمجايل متويلها على األجل املتوسط و % 0..
فقط على األجل الطويل )(Iqbal Z. , 1999؛ و يف دراسة لـ ) (Siddiqui, 2008تبني أن البنوك اإلسالمية الباكستانية متنح نسبة
ضئيلة من إمجايل التمويل لألجل الطويل فبنكي الربكة و ميزان اإلسالميني مثال منحا  % 21و  % 61على التوايل سنة  9119كتمويل
ألجل أقل من سنة واحدة؛ أما دراسة ) (Huda, 2012فتظهر أن البنوك اإلسالمية اإلندونيسية منحت سنة  9101مانسبته % 02.6
فقط من إمجايل أصوهلا كتمويل لالستثمارات طويلة األجل مقابل  % 21..كتمويل قصري األجل ( % 90.6متويل رأس املال العامل؛
 % ...0متويل االستهالك)؛ و يف دراسة قياسية ألثر البنوك اإلسالمية املاليزية على النمو االقتصادي احمللي للفرتة ( )9100-9111تبني
أن هذه البنوك مل تلعب دورها الرئيسي كوسيط مايل يف توجيه االدخار إىل االستثمار طويل األجل بفعالية نظرا العتمادها الكثيف على
التمويل غري التشاركي ).(Hachicha & Ben Amar, 2015
إن ترافق ظاهريت االستخدام الكثيف لألدوات املالية غري التشاركية من قبل البنوك اإلسالمية و غلبة التمويل قصري األجل يف نشاطها
التمويلي تثري التساؤل حول ما إذا كان هناك متالزمة بني الظاهرتني .و هذا بدوره يقود إىل فرض أن سبب إحجام البنوك اإلسالمية عن
منح التمويل طويل األجل بالقدر الكايف لالقتصاد هو عدم صالحية أو مالءمة األدوات املالية غري التشاركية  -اليت تش ّكل غالبية أصوهلا-
متأصل يف طبيعة هذه األدوات .حناول من خالل هذه الورقة البحثية اإلسهام يف توضيح
للتمويل طويل األجل أي أن قصر أجل التمويل ّ
جانب من هذه الظاهرة متع ّددة اجلوانب و يتعلق األمر بالتحقق من مدى قابلية األدوات املالية اإلسالمية غري التشاركية لالستخدام يف
جملة اقتصاديات مشال اقتصاديات مشال إفريقيا
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التمويل طويل األجل .إذ أن قلة من الدراسات محلت بشكل عرضي عناصر من اإلجابة على هذه املسألة من بينها الدراسة الوصفية لـ
) (Khan M. F., 1994اليت تطرقت يف حمتواها إىل أن أمناط التمويل عن طريق أدايت السلّم و املراحبة هي األقل إسهاما يف الرتاكم
الرأمسايل (تكوين رأس املال طويل األجل) باملقارنة ببقية األدوات املالية اإلسالمية و أن القيمة املضافة هلذين األداتني تتمثالن يف جمرد متويل
العمليات التجارية على السلع و اخلدمات داخل االقتصاد دون متويل إنتاج السلع الرأمسالية ،يف حني تعزى إىل أداة اإلجارة قابليتها لتمويل
إنشاء األصول الثابتة و البىن التحتية يف املشاريع االستثمارية طويلة األجل .بينما تظهر دراسة أخرى أن كل من اإلجـارة ،السلم،
فصل
اإلستصناع و البيع اآلجل هي أدوات مالية ميكن عن طريقها متويل املشاريع االقتصادية طويلة األجل ) .(IIRF, 1996و ّ
) (Zarqa, 1997ضمن دراسة وصفية يف إمكانيات اإلستصناع لتمويل مشاريع البنية التحتية العمومية ،أما )(Chong & Liu, 2009
فأ ّكد أن املراحبة عادة ما تستخدم يف متويل رأس املال العامل للمؤسسات بينما يستخدم البيع اآلجل يف التمويل االستهالكي للمساكن و
امللكيات األخرى .إن نتائج هذه الدراسات مستخلصة يف أغلبها من مالحظة االستخدام النمطي و املعتاد لألدوات املالية غري التشاركية
موجه يف غالبيته إىل التمويل قصري األجل .غري أن البحث يف مدى صالحية و مالءمة
من قبل البنوك اإلسالمية و الذي أسلفنا ذكر أنه ّ
األدوات املالية غري التشاركية للتمويل طويل األجل يستدعي الكشف عن إمكانيات و حدود هذا النوع من األدوات املالية يف تلك
احلاالت أين مت استخدامها يف متويل مشاريع اقتصادية طويلة األجل حتديدا.
هدف ،منهجية و أهمية الدراسة

يف هذا السياق هتدف هذه الورقة البحثية إىل اكتشاف مدى صالحية األدوات املالية اإلسالمية غري التشاركية للتمويل طويل األجل
لفائدة املشاريع االقتصادية ،و هذا عن طريق دراسة استخدامها يف إطار ما يسمى "متويل املشروع" باعتباره طريقة جلمع التمويل طويل
األجل للمشاريع الكربى و الكثيفة برأس املال ) .(Yescombe, 2014على هذا األساس تطرح هذه الورقة إشكاليـة البحـث التاليـة:
هل ميكن للبنوك اإلسالمية توفري متويل طويل األجل اعتمادا على األدوات املالية غري التشاركية ؟ و تسعى لإلجابة عليها باستخدام املنهج
الوصفي املعتمد على األدبيات ذات الصلة باملوضوع يف التحليل و استخالص النتائج .إن ما يتوقع من هذه الدراسة من نتائج يكتسي
أمهية يف حتديد أمناط و أدوات التمويل اليت ينبغي على البنوك اإلسالمية استخدامها بغرض حتقيق تنويع زمين أكرب حلافظات أصوهلا و الرفع
من نسب األصول طويلة األجل هبا .كذلك األمر بالنسبة لصانعي السياسات و السلطات النقدية اليت تعىن بوضع اآلليات الالزمة لتحفيز
استخدام أمناط و أدوات التمويل اإلسالمي املناسبة لتلبية الطلب على التمويل طويل األجل ،نظرا ملا يكتسيه هذا األخري من أمهية و
ضرورة ملّحتني للمشاريع االقتصادية املنتجة و البىن التحتية اليت ّتعد بدورها قطاعات حيوية خالقة للثروة و النماء االقتصادي يف األقطار
اإلسالمية.
المحور األول :تمويل المشروع في المنظومة المالية التقليدية
قبل اخلوض يف متويل املشروع اإلسالمي ال بد من التطرق إىل هذا الشكل التمويلي يف سياقه األصلي ضمن املنظومة املالية التقليدية.

أوال :المفهوم و الخصائص األساسية

استخدم متويل املشروع أول مرة يف ثالثينات القرن املاضي حينما أقدمت البنوك األمريكية على منح قروض للمنّقبني األوائل عن النفط
معتمدة يف سدادها على املبيعات املستقبلية للنفط إضافة إىل احتياطياته الكامنة يف باطن األرض كضمان للقرض ،إذ أن املنقبني آنذاك مل
يكونوا ميلكون ضمن ميزانياهتم ما يكفي من الضمانات للحصول على قروض معيارية باملبالغ الكبرية اليت تتطلبها عمليات التنقيب و
االستخراج ) .(Vernimmen, 2014, p. 382مثّل هذا شكال جديدا من التمويل أين يعتمد املقرض يف قراره االئتماين على تقييم
يعرف متويل املشروع "كتقنية
املشروع املمول ذاته بدال من تقييم اجلدارة االئتمانية للمؤسسة صاحبة املشروع (املؤسسة الراعية) ،وعليه ّ
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معني و إىل أصوله املقدمة كضمانات ،باعتبارها أساسا
متويلية يوافق من خالهلا املقرضون للنظر مبدئيا إىل اإليرادات املتوقعة من مشروع ّ
إلجراء حتليلهم االئتماين و املصدر األساسي لسداد قروضهم" ).(Buljevich & Park, 1999, p. 88
املمول متنحه استقاللية مالية عن املؤسسة الراعية حبيث ميكن
يقوم متويل املشروع على فكرة أساسية و هي أن اقتصاديات املشروع ّ
متول
حتويل مصدر سداد القرض من هذه املؤسسة إىل املشروع املم ّول ذاته ،و بالتايل ميكن جتسيد املشروع على شكل شركة منفصلة متاما ّ
متفردا عن أشكال التمويل التقليدية املسماة متويل الشركـة و اليت يتم يف إطارها االستدانة
خارج ميزانية الرعاة .هذا ما جيعل متويل املشروع ّ
للمشاريع اجلديدة بضمان كل التدفقات النقدية و األصول اليت تتضمنها ميزانية املؤسسة الراعية ،كما تشكل أصول املشاريع اجلديدة يف
النهاية جزء ال يتجزأ من ميزانية املؤسسة الراعيـة .ال تعد كل املشاريع قابلة للتمويل عن طريق متويل املشروع إذ ال بد أن يكون املشروع
عبارة عن مرفق أو جمموعة من األصول القادرة على االشتغال و توليد الربح كوحدة اقتصادية مستقلة ،و أن تولد خالل مرحلة استغالهلا
موال عملية اجناز هذه األصول ) (Finnerty, 2013, p. 1حىت
تدفقا نقديا متوقعا و كاف لتسديد الدين و عوائد حقوق امللكية اللذان ّ
يكون املشروع قابال لإلقراض (التمويل) .فأوىل صفقات متويل املشروع كانت يف قطاعي النفط و توليد الطاقة الكهربائية نظرا لتميزمها خبطر
سوقي متوقع إلمكانية بيع املخرجات إىل مشرتي وحيد (بعقد طويل األجل) أو إىل جمموعة من املشرتين الكبار
تكنولوجي ضعيف و طلب ّ
بناءا على عقود تسري لعدة سنوات ) ،(Gatti, 2013, p. 4ما جيعل هلذه املشاريع عائدا متوقعا ميكن على أساسه ترتيب التمويل على
أساس املشروع بدال من ميزانية الرعاة .تأكيدا ملا سبق يذكر )" :(Benoit, 1996, p. 7يشري متويل املشروع إىل اهليكلة املالية املتش ّكلة
معني بشكل منفصل عن الراعي على أن يتم التسديد هلم من
معني املمولني لإلقراض بغرض جتسيد مشروع ّ
عندما جيلب راعي مشروع ّ
إيرادات املشروع ذاته بدال من األصول العامة لراعي املشروع".
ميكن حصر خصائص متويل املشروع كشكل متويلي مستقل فيما يلي ):(Rossi & Stepic, 2015, p. 7
موجه إىل شركة مستقلة عن املؤسسة أو املؤسسات الراعية للمشروع تدعى بشركة املشروع ،متتلك هذه األخرية كل احلقوق و
 التمويل ّ
تتوىل كل املسؤوليات املتعلقة بتمويل و إجناز و إدارة املشروع؛
املتوقعة هلا و ليس على املعايري املعتادة لتقييم اجلدارة االئتمانية على غرار النسب
 اإلقراض لشركة املشروع يعتمد على التدفقات النقدية ّ
املالية للميزانية؛
 للمقرضني حق معدوم أو حمدود يف مطالبة رعاة املشروع بسداد القرض يف حال تعثرت شركة املشروع يف ذلك؛
 ضمانات القروض تتكون أساسا من أصول املشروع و احلقوق التعاقدية لشركة املشروع.
يعرضهم بشكل مباشر
إن حمدودية حق املقرضني يف مطالبة رعاة املشروع بتسديد مستحقاهتم املالية يف حال فشل شركة املشروع يف ذلك ّ
ملخاطر األعمال اليت ينطوي عليها املشروع ،لذلك يعتمد ترتيب صفقة متويل املشروع بشكل كبري على تقاسم املخاطر بني خمتلف أطراف
املشروع.
ثانيا :أهم أطراف صفقة تمويل المشروع

رغم كون حقوق امللكية املقدمة من راع أو جمموعة من الرعاة إضافة إىل الدين املمنوح من املقرضني املكونني األساسيني لصفقة متويل
املشروع إال أن األخرية تعتمد على شبكة من العقود اليت تربط شركة املشروع مبختلف األطراف الفاعلة يف املشروع (أنظر الشكل .)10
تسمح هذه العقود بنقل خمتلف خماطر األعمال من شركة املشروع إىل األطراف املتعاقدة كل حسب دوره ،فاملبدأ هو إسناد كل خطر إىل
الطرف األقدر على التخفيف منه و التحكم فيه ) .(Kabir Khan & Parra, 2003, p. 13هناك أربعة ( )19عقود تكتسي أمهية
خاصة يف هذا اإلطار و هي (:)Corielli et al, 2010, p. 1296
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 عقد هندسة و توريد و بناء على أساس تسليم املفتاح ) (Turnkeyيقتضي تسليم منشأة املشروع و جتهيزاهتا إىل شركة املشروع بثمن
و أجل تسليم و مواصفات أداء حم ّددة سلفا (حتويل خماطر البناء)؛
 اتفاقية شراء تؤمن املواد األولية لشركة املشروع بكميات و نوعية و سعر حم ّددة سلفا (حتويل خماطر توافر و أسعار املواد األولية)؛
 اتفاقية بيع على أساس خذ أو ادفع ) (Take-Or-Payمتكن شركة املشروع من بيع إمجايل إنتاجها أو جزء منه لطرف يلتزم بالشراء
بثمن حم ّدد سلفا لفرتة معينة من الزمن (حتويل خطر السوق)؛
 اتفاقية تشغيل و صيانة تضمن لشركة املشروع تشغيل و صيانة املنشأة مبستوى خدمة حم ّدد سلفا (حتويل اخلطر التشغيلي).
إضافة إىل توزيع مقبول للمخاطر يتطلب املقرضون عادة أن يكون لألطراف األساسية باملشروع مسامهة يف رأس مال شركة املشروع
بغرض حتفيزهم على رفع أدائهم يف املشروع باعتبار أن أرباحهم كمسامهني سوف يتأثر هبذا األداء (Brealey & Cooper, 1996, p.
املمولة
) .31هلذا السبب جند بشكل عام األصناف التالية من الرعاة يف صفقة متويل املشروع( :أ) رعاة صناعيون تضمن هلم املشاريع ّ
متعهدين (مقاولني) متثل هلم هذه املشاريع توسيعا لنشاطاهتم األساسية
تصريف خمرجات أعماهلا األساسية أو توريدا ملدخالهتا؛ (ب) رعاة ّ
املتمثلة يف بناء أو تشغيل املنشآت؛ (ج) رعاة عموميون هدفهم اجناز بىن حتتية و مرافق عامة يف إطار الشراكة بني القطاعني العام و
اخلاص ).(Gatti, 2013, p. 4
الشكل رقم ( :)10شبكة العقود النموذجية لشركة المشروع

المصدر:

Source: Clews Robert, Project Finance for the International Petroleum
Industry, Elsevier Inc, London, UK, 2016.

املمولة .هذه البىن
ال يستخدم متويل املشروع منتجات مالية منطية بل ّ
يضم جمموعة واسعة من البىن التمويلية ّ
املعدة خصيصا للمشاريع ّ
التمويلية هي نتاج هندسة مالية تأخذ بعني االعتبار احتياجات رعاة املشروع؛ خماطر املشروع و الضمانات املمنوحة من خمتلف أطرافه؛
املمولة عن طريق العديد من األدوات و
التشريعات اجلبائية و احملاسبية السارية؛ و أخريا املصادر احملتملة للتمويل .ميكن االقرتاض للمشاريع ّ
املصادر كالقروض التجارية؛ القروض التابعة  Subordinated Loansاملقدمة من رعاة املشروع و اليت حتظى بأولوية الدفع عن حقوق
امللكية و أقل أولوية من القروض التجارية؛ القروض املقدمة من هيئات اإلقراض التنموية متع ّددة األطراف و وكاالت قروض التصدير؛
االئتمان التجاري طويل األجل املقدم إىل شركة املشروع من قبل أحد مورديها لقاء شراء التجهيزات؛ إصدار سندات املشروع يف سوق
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التوظيف اخلاص أو سوق األوراق املالية ) .(Ahmed & Fang, 1999, p. 9تعد البنوك التجارية  -منفردة أو مشرتكة مع بنوك أخرى
يف قروض مجاعية  -تارخييا املصدر الرئيس لقروض متويل املشروع ) (Clews, 2016, p. 48إذ ميثّل هلا هذا األخري فرصة لتنويع حافظة
قروضها و تقاسم املخاطر مع أطراف أخرى ) ،(Asadi Dizaji, p.103حيث بلغ حجم القروض يف سوق متويل املشروع خالل سنة
 9106ما يعادل  29.2مليار دوالر أمريكي ) .(Thomson Reuters, 2017, p. 1نظرا للتطور الذي شهدته البنوك اإلسالمية داخل
و خارج األقطار اإلسالمية من حيث التعداد و حجم األصول و نظرا خلصوصية منوذج أعمال و منتجات هذه األخرية أضحت الصريفة
هاما من مصادر متويل املشروع.
اإلسالمية بدورها مصدرا مستقال و ّ
ثالثا :اإليجابيات و االستخدامات

ترمي املؤسسات الراعية من استخدامها لتمويل املشروع إىل حتقيق مجلة من األهداف أمهها :متويل مبادرة استثمارية ال ميكن جتسيدها
إال على شكل مشروع مشرتك مع شركاء آخرون حبيث ي ّكملون املؤسسة الراعية من حيث املوارد املالية و اإلدارية و التقنية و يتقامسون معها
خماطر املشروع؛ املشروع اجلديد قادر على حشد مصادر دين إضافية و احلصول على رافعة دين أعلى و شروط اقرتاض أفضل مما ميكن
احلصول عليه باالعتماد على ميزانية املؤسسة الراعية )(Fabozzi & Drake, 2009, p. 441؛ تنويع عوائد االستثمار و خماطره على
املمولة ذاتيا مع ضبط و تقليل حقوق امللكية املوظّفة فيها؛ عزل التأثري املايل السليب للمشاريع اجلديدة عن
جمموعة من املشاريع املستقلة و ّ
ميزانية املؤسسة الراعية و على قدرهتا على االستدانة ) .(Kabir Khan & Parra, 2003, p. 5ما يوفره متويل املشروع للرعاة من
اقرتاض حبق رجوع حمدود أو معدوم و برافعة ديون كبرية؛ باإلضافة إىل ميزة التمويل خارج ميزانية الراعي متنح هذا األخري إمكانية تشارك
أعباء التمويل و خماطر األعمال ملشاريعه اجلديدة مع أطراف أخرى ،األمر الذي جيعل الرعاة أكثر قدرة على إطالق مشاريع مكلفة و
كثيفة برأس املال على ما تنطوي عليه من خماطر جسيمة و متع ّددة .ميكن تصنيف املشاريع األكثر قابلية الستخدام متويل املشروع و اليت
متول عادة عن طريقه إىل أربع ( )19فئات ):(Rowe, 1999, p. 111
ّ
 مشاريع البنية التحتية :كالطرق و خطوط سكك احلديد و شبكات اهلاتف اخللوي؛
اجملمعات الصناعية :على غرار املصانع الكيميائية؛ مصانع الورق؛ و مصاهر األملنيوم؛
ّ 
تضم مشاريع التخلص من النفايات؛ التزويد باملاء؛ مناجم الفحم و الذهب و املعادن غري
 مشاريع احمليط و الطاقة و التعدين :و ّ
الثمينة؛ و حقول النفط و الغاز؛
 حمطات توليد الطاقة الكهربائية :تشمل حمطات توليد الكهرباء من خمتلف املصادر.
غري أن تعدد استخدامات و إجيابيات متويل املشروع ال متنع من أن تشوبه بعض السلبيات :فنظرا لطبيعته كأحد أشكال التمويل الرتكيـيب
 Structured Financeاهلادف إىل حتقيق توزيع عادل و مرض للعوائد و املخاطر بني خمتلف أطراف املشروع – األمر الذي ال خيلوا من
التعقيد و الصعوبة -فهو يتطلب قدر كبري من الدراسة و التوثيق و اجلهد و الوقت؛ كما ينطوي على تكاليف مبادلة عالية نظرا للمهام
التقنية و القانونية و تلك املتعلقة بالتأمني اليت ّتعد مهام ضرورية إلمتام صفقة التمويل؛ فضال عن القدر الكبري من الرقابة و التقييد على
إدارة شركة املشروع املمارس من قبل املقرضني يف هذا الشكل من التمويل ).(Tinsley, 2014, p. 18
المحور الثاني :الترتيبات المالية اإلسالمية في صفقة تمويل المشروع

يعد متويل املشروع إطارا استثماريا مالئما للتمويل اإلسالمي و متماشيا مع مبادئه ):(Martin-Sisteron, 2010, p. 19
املمول و من أن هذا العائد ينبغي أن يتعلق
 تقاسم املخاطر :تتأتى شرعية العائد على التمويل اإلسالمي من مشاركة خماطر املشروع ّ
بأداء و مردودية املشروع ،و هذا ما ينطبق على متويل املشروع و ميزة حق الرجوع احملدود أو املعدوم أين مي ّول مشروع وحيد و مستقل
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املمول يتشارك
مقابل عائد مايل متأيت من التدفقات النقدية الستغالل هذا املشروع ذاته دون إيرادات ميزانية الرعاة .األمر الذي جيعل ّ
املمول؛
املخاطر االستثمارية مع الرعاة و يعتمد يف حتديد رحبه على أداء املشروع ّ
املادية :يقتضي التمويل اإلسالمي أيضا أن ترتكز املعاملة املالية على أصل مادي ما يسمح بتقاسم الربح و اخلسارة ،و هو ما يتجسد
ّ 
املمولة دائما ما تكون أصول مادية كاملنشآت املنجمية و الصناعية و البىن التحتية اخلاصة و
بالضرورة يف متويل املشروع كون األصول ّ
العمومية ،ما جيعل املمول اإلسالمي يتحمل خماطر ملكية األصول فضال عن خماطر املشروع؛
مفصلة جيدا مما ال يرتك جماال للغرر و حاالت عدم اليقني ،يتجسد هذا مثال يف عقد
 عدم االستغالل :تكون العقود يف متويل املشروع ّ
تسليم املفتاح مع مقاولة البناء مقابل مبلغ إمجايل و مواصفات تقنية و شروط تسليم حم ّددة بدقة سلفا؛
املمول :يرتبط االستثمار يف املنشآت الصناعية و البىن التحتية عموما باملصلحة االقتصادية و االجتماعية العامة خارج
 حل النشاط ّ
احملرم
األطر احملرمة شرعا مما يوفر إطارا استثماريا خال من املضاربة و امليسر ،أما يف حال احتواء املشاريع ّ
املمولة على جزء من النشاط ّ
معني لألصول بني النوعني حبيث ال ميس
(حانة يف فندق مثال) فيمكن تشارك التمويل مع أشكال التمويل التقليدي بناءا على تقسيم ّ
احملرمة شرعا.
التمويل اإلسالمي هذه األصول و النشاطات ّ
بداية من تسعينات القرن املاضي شرع يف متويل املشاريع االقتصادية و البىن التحتية يف خمتلف الدول اإلسالمية ال سيما يف الصناعة
النفطية لدول جملس التعاون اخلليجي باستخدام متويل املشروع املعتمد على ترتيبات مالية إسالمية بدال من القروض الربوية التقليدية و
توسع استخدامه من نسبة  % 09.1إىل  % 91من إمجايل سوق متويل املشروع
الذي مسي فيما بعد بتمويل املشروع اإلسالمي ،حيث ّ
هبذه الدول يف الفرتة املمتدة بني سنيت  9110و  .(IRTI, 2016, p. 259) 9101ميكن للتمويل اإلسالمي يف إطار متويل املشروع أن
املمول اإلسالمي بشطر من التمويل الكلي و
يكون كليا حبيث يغطي كامل تكلفة إنشاء املشروع أو أن يكون التمويل جزئيا حبيث يساهم ّ
يوجه إىل أصول حم ّددة بعينها إىل جانب ممولني تقليدين و تسمى هذه احلالة بالتمويل املشرتك.
مل يقتصر دور اهلندسة املالية اإلسالمية يف ترتيب صفقات متويل املشروع اإلسالمي على إحالل القروض التقليدية الربوية بأدوات مالية
وجب كذلك أن تكون هذه األدوات املالية غري تشاركية ،إذ أن قدر هام من جاذبية متويل املشروع كشكل متويلي
إسالمية فحسب بل ت ّ
مركزة يف القيمة و يف
بالنسبة للرعاة تتأتى من استخدام الدين بنسب عالية ( )% 21-61على حساب حقوق امللكية اليت ينبغي أن تكون ّ
عدد املمولني على حد سواء .يرجع هذا لعدة أسباب( :أ) رافعة كبرية من الديون يف رأس مال شركة املشروع من شأهنا أن ترفع من العائد
على حقوق امللكية للرعاة بسبب الوفر الضرييب و اخنفاض تكلفة الديون مقارنة حبقوق امللكية؛ (ب) حصر املعلومات التجارية احلساسة
اليت ال جيب إفشاؤها على جمموعة حمدودة من املستثمرين )(Davis, 2003, p. 5؛ (ج) رافعة عالية من الديون تزيد عبئ خدمة الدين
على إدارة شركة املشروع و متثّل آلية حتفيزية يستخدمها الرعاة على هذه األخرية بغرض الرفع من التدفقات النقدية اليت ّتولدها من جهة ،و
فعالة بدال من توزيعها على الرعاة -حبوزة شركة املشروع؛ (د)كما
احلرة  -اليت غالبا ما تستثمر بطريقة غري ّ
التقليل من التدفقات النقدية ّ
مت ّك ن رافعة الديون العالية من االستغناء عن عمليات املراقبة املكلفة اليت ميارسها الرعاة على إدارة شركة املشروع و كذلك تفادي اخلالفات
احلرة ) .(Brealey & Cooper, 1996, p. 35ما سبق ذكره
اليت تنشأ بني خمتلف رعاة املشروع يف طريقة استثمار التدفقات النقدية ّ
فضل أن تكون على
فيما خيص هيكلة رأس مال شركة املشروع له انعكاسه على متويل املشروع اإلسالمي فالرتتيبات املالية املستخدمة ي ّ
أساس األدوات املالية غري التشاركية بدال من األدوات املالية التشاركية ،ألن األدوات غري التشاركية ميكنها أن حتل حمل القروض التقليدية و
أن تغطي دورها و أثرها اإلجيايب يف شركة املشروع بالنسبة للرعاة يف آن واحد نظرا خللقها دين ثابت على عاتق شركة املشروع .تتطرق بقية
املمولة يف العامل اإلسالمي.
هذا احملور ألكثر هذه الرتتيبات املالية استخداما على ضوء بعض املشاريع ّ
جملة اقتصاديات مشال اقتصاديات مشال إفريقيا
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أوال :مشروع المجمع الصحي بمدينة "قونية" التركية
مشروع املركب الصحي املتكامل ملدينة قونية هو جزء من برنامج احلكومة الرتكية لتجديد منشآت النظام الصحي الرتكي يف إطار
الشراكة عام-خاص ) .(WBG, 2017, p. 45يتوقع أن تستوعب هذه املنشأة اإلستشفائية اجملهزة مبختلف املرافق  2.2سرير و أن
اجملمع مبوجب عقد امتياز لشركة املشروع املسماة
تبلغ تكلفتها اإلمجالية  .11مليون يورو .منحت وزارة الصحة الرتكية مشروع ّ
 ATM Health Konya Investment and Management, Incو اململوك رأمساهلا بنسبة  % 011لشركة
 .YDA.Construction Industry and Trade, Incخيول عقد االمتياز لشركة املشروع استغالل املنشأة ملدة مخس و عشرون
( )91سنة و هذا مقابل متويلها و اجنازها للمنشآت طوال مرحلة بناء تدوم ملدة ثالث ( )1.سنوات بداية من السداسي األول من سنة
 . (YDA Group, 2015, p. 68) 9100يتبع عقد امتياز اجناز و استغالل املشروع منوذج مبادرة التمويل اخلاص  PFIاملنتهجة يف
اململكة املتحدة ،و ينص على أن تشمل مهام شركة املشروع بناء املنشأة و تزويدها بكل التجهيزات غري الطبية و تشغيل املنشأة بعد
اجنازها  -باستثناء الوظائف الطبية و اإلدارية منها اليت تبقى من مسؤولية وزارة الصحة الرتكية -يف مقابل ):(WBG, 2017, p. 45
 مدفوعات لقاء توافر اخلدمة :هي مدفوعات ثابتة -ال تتعلق بنسبة استعمال سعة املنشأة -تسددها وزارة الصحة باللّرية الرتكية ،تع ّدل
هذه املدفوعات وفقا ملع ّدل التضخم بنسبة  % 011كل ثالثة ( )1.أشهر و كذلك باخنفاض قيمة العملة بنسبة % 26.1؛
 مدفوعات عن اخلدمة املقدمة :تس ّددها وزارة الصحة مقابل اخلدمة املقدمة فعليا إال أن نسبة معيّنة منها مضمونة مهما كان عدد
النـزالء ،تع ّدل املدفوعات سنويا بنسبة التضخم و تراجع وفقا ألسعار السوق كل مخس ( )11سنوات؛
 إيرادات جتارية :ال تتجاوز  % 19من رقم أعمال املنشأة و تتأتى من االستغالل التجاري مللكيات املنشأة كإجيار احملالت و رسوم
مواقف السيارات.
املمول
مولت عمليات تصميم و هندسة و بناء أصول مشروع املركب الصحي لقونية عن طريق عقد اإلستصناع بني شركة املشروع و ّ
ّ
اإلسالمي متمثال يف البنك اإلسالمي للتنمية ،يكون هذا األخري مبوجب عقد اإلستصناع مسؤوال عن تسليم األصول املعنية إىل شركة
املشروع مقابل دفع مثن يتضمن تكلفة اإلجناز و ربح املمول اإلسالمي و هذا على دفعات آجلة تبدأ من انطالق مرحلة استغالل املشروع.
عني شركة املشروع كوكيل
املمول اإلسالمي عقد هندسة و توريد و بناء مع مقاولة بناء مؤهلة و ّ
بغية تنفيذ التزامه باجناز أصول املشروع أبرم ّ
املمول اإلسالمي العتمادات البناء إىل شركة املشروع وفقا لرزنامة
له يف إبرام العقد ،مت هذا بعقد وكالة ينص على كيفيات و شروط صرف ّ
تق ّدم أعمال البناء و كذلك كيفيات تسديد شركة املشروع للدفعات املستحقة إىل مقاولة البناء .ينتهي عقد الوكالة بانتهاء عملية البناء و
تسلم األصول من قبل شركة املشروع ).(WBG, 2017, p. 46
ّ
ثانيا :مشروع مصهر "صحار" لأللمنيوم بسلطنة عمان
هو مصهر أملنيوم بقدرة إنتاج سنوية تعادل  .11111طن من سبائك األملنيوم و تكلفة إمجالية تتجاوز  9.1مليار دوالر أمريكي.
يشتمل املصهر على مرافق الصهر و حجز انبعاثات الكربون؛ مرافق ملناولة املواد األولية؛ مرافق الشحن و التفريغ مبيناء "صحار"؛
مستودعات ختزين بسعة  0111م .باملنطقة الصناعية لصحار و حمطة توليد الكهرباء بالغاز لتغذية املصنع ) .(khazanah, 2006ن ّفذ
اإلمضاء املايل للمشروع يف ديسمرب  9111على  0.9مليار دوالر كحقوق ملكية و  0.191مليار دوالر كديون و تضم حصة من التمويل
اإلسالمي قدرها  901مليون دوالر مقدمة من جمموعة من البنوك العاملية و احمللية ).(khazanah, 2006
استخدمت حصة التمويل اإلسالمية ترتيب اإلستصناع-اإلجارة حبيث تتكفل شركة املشروع مبوجب عقد اإلستصناع باجناز األصول
تعني بدورها مقاولة بناء مؤهلة إلجناز هذه
املمولني اإلسالميني مقابل دفعات مالية مرحلية ،إال أن شركة املشروع ّ
املعنية باحلصة لفائدة ّ
جملة اقتصاديات مشال اقتصاديات مشال إفريقيا
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املمولني اإلسالميني .بالتزامن مع عقد اإلستصناع أمضى
األصول ،بعد االجناز تتسلم شركة املشروع األصول لكن ملكيتها تنتقل إىل ّ
املمولون اإلسالميون بتأجري األصول املنجزة إىل شركة املشروع مقابل
الطرفني عقد إجارة يسري على مرحلة استغالل املشروع يقوم مبوجبه ّ
دفعات إجارة متاثل خدمة الدين يف حصة التمويل التقليدية ).(Alexander J. A., 2011, p. 605

ثالثا :مشروع "الشعيبة" لتحلية مياه البحر و إنتاج الطاقة الكهربائية بالمملكة العربية السعودية
مشروع "الشعيبة" هو منشأة مدجمة لتحلية مياه البحر و إنتاج الطاقة الكهربائية بسعة  221ألف م .و  211ميغاوات على التوايل.
أعلن عن املشروع يف جويلية  9119إثر إطالق شركة املياه و الكهرباء السعودية مناقصة دولية من أجل اجناز املنشأة حتت عقد البناء
التشغيل و نقل امللكية  .(Elayan, 2008, p. 27) BOTرست املناقصة على احتاد من الشركات تتكون من الشركة السعودية
 ACWA Power Projectsو الشركتني املاليزيتني  Tenaga National Berhadو  Malakoff Berhadإىل جانب الصندوق
السيادي املاليزي  ،Khazanah Berhadأسس الرعاة املذكورين شركة املشروع املسماة شركة الشعيبة للماء و الكهرباء  SWECاليت
مول املشروع البالغ إمجايل تكلفته
أبرمت اتفاقية شراء الطاقة و املياه مع مطلق املناقصة يف نوفمرب ّ .(Elayan, 2008, p. 27) 9111
 9.1مليار دوالر أمريكي بنسبة  % 91من حقوق امللكية و  % 21من الديون اليت تضم أشكال خمتلفة من التمويل التقليدي إىل جانب
حصة من التمويل اإلسالمي تعادل  901مليون دوالر أمريكي ) .(PEI, 2006يقع املشروع على ساحل البحر األمحر يف منطقة الشعيبة
على بعد  21كلم جنوب مدينة جدة و ميّد أربع ( )19مدن غرب اململكة العربية السعودية مبياه الشرب و الطاقة الكهربائية هي :مكة
املكرمة ،جدة ،الطائف و الباحة ).(Elayan, 2008, p. 27
ّ
ش ّكلت حصة التمويل اإلسالمي  % 2من إمجايل الصفقة و اعتمدت على ترتيب الوكالة -اإلجارة املوصوفة يف الذمة إذ عيّنت
املمولة لدى مقاولة هندسة و توريد و بناء ،تقوم البنوك اإلسالمية يف
البنوك اإلسالمية شركة املشروع كوكيل هلا يف احلصول على األصول ّ
إطار الوكالة بدفع أقساط دورية إىل شركة املشروع بناء على طلب سحب م ّقدم من طرفها و وفق رزنامة الدفع املتفق عليها مع مقاولة
البناء .فور اجنازها أ ّج رت األصول إىل شركة املشروع اليت باشرت بدفع أقساط إجارة منذ بداية مرحلة البناء حيث أن اإلجارة املوصوفة يف
الذمة تسمح بدفع أقساط مسبقة لقاء استئجار أصول مل يتم اجنازها بعد .تتكافأ مدة سريان عقد اإلجارة تقريبا مع مدة اتفاقية بيع الطاقة
و املاء اليت أبرمتها شركة املشروع مع شركة املياه و الكهرباء السعودية ).(IRTI, 2016, p. 266
المحور الثالث :مناقشة عامة

تستخدم البنوك التقليدية قروض متويل املشروع لغرض متويل بناء أو اجناز أصول مشروع معني بشكل مستقل عن الرعاة و من مثة
اسرتجاع التمويل الحقا من إيرادات استغالل هذه األصول .يرتتب عن هذا وجود مرحلتني متويليتني خمتلفتني مها :مرحلة صرف التمويل
بالتزامن مع عملية بناء املشروع و مرحلة اسرتجاع التمويل و العائد عليه أثناء عملية االستغالل ،تغطى هذين املرحلتني بعقد وحيد يربط
البنك بشركة املشروع و هو اتفاقية القرض اليت مبوجبها يدفع املقرتض فوائد القرض أثناء مرحلة البناء و يشرع يف دفع أصل القرض إىل
جانب الفوائد خالل مرحلة االستغالل.
أمام حمدودية استخدام األدوات املالية التشاركية تلجأ البنوك اإلسالمية الستخدام األدوات املالية غري التشاركية اليت ّتعد مجيعها أدوات
مالية بضمان أصول حقيقية  Asset-Backedأي أن املعاملة املالية تتم باملوازاة مع معاملة جتارية على هذه األصول .لتمويل األصول
اليت تتطلب عمليات اجناز كبرية وفق مواصفات تقنية خاصة تستخدم البنوك اإلسالمية عادة اإلستصناع املزدوج حبيث تربم عقدي
إستصناع متزامنني ،يربم العقد األول مع مشرتي األصول و بطلب منه بغرض تسليم هذا األخري أصوال وفق شروط و مواصفات حيددها
مقابل دفعات مالية دورية تكافئ املسحوبات التدرجيية لشركة املشروع من مبلغ القرض يف متويل املشروع التقليدي؛ أما عقد اإلستصناع
جملة اقتصاديات مشال اقتصاديات مشال إفريقيا
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الثاين فيربمه البنك مع صانع مؤهل بغرض اجناز األصل املعين بنفس املواصفات املطلوبة و بتكلفة أقل إذ ميثل فارق التكلفة ربح التمويل
) .(Habib, 2010, p. 12يتميز عقد اإلستصناع باملرونة حبيث ميكن االتفاق مع شركة املشروع على التسديد دفعة واحدة أو عرب
دفعات مقدمة أو مؤجلة مما جيعله قابال لالستخدام كأداة متويل حبيث أن الدين الناتج عن املعاملة ميكنه إحالل قروض متويل املشروع ،إال
أن اإلستصناع هو أداة مالية ذات معدل عائد ثابت أي ال ميكن للمدفوعات التكيّف مع تغريات معدالت الربح املرجعية يف سوق رأس
املال و من شأن ذلك تعريض البنك إىل خماطر معدل العائد على املدى الطويل ).(Habib, 2010, p. 13
للتقليل من خطر مع ّدل العائد و إدارته يلجأ غالبا إىل استخدام عقد اإلستصناع املقرتن بعقد اإلجارة حبيث يسري اإلستصناع على
مرحلة بناء املشروع بينما تسري اإلجارة على مرحلة االستغالل و ميكن من خالل هذه األداة املالية أن تربط املدفوعات مبعدل العائد
املرجعي يف سوق رأس املال ) .(Habib, 2010, p. 15إن اقرتان أداتني ماليتني هبذا الشكل ضروري يف متويل املشروع إذ ال ميكن
التعرض خلطر معدل العائد؛ كما ال ميكن استخدام اإلجارة منفردة لضرورة
استخدام اإلستصناع منفردا ألن طول فرتة التمويل تفاقم من ّ
التوافر املسبق لألصل موضوع اإلجارة يف ملكية البنك اإلسالمي و هو ما يتم عن طريق اإلستصناع .فاالستخدام املعتاد لإلجارة من قبل
املورد ،أما املنشآت
البنوك اإلسالمية يكون موضوعه أصول معيارية أو جتهيزات صناعية مبواصفات حم ّددة ميكن اقتنائها مباشرة من ّ
املمولة عن طريق متويل املشروع فغالبا ما تكون كبرية و مع ّقدة و تتطلب عمليات انشاء مبواصفات فنية شديدة اخلصوصية من
اإلقتصادية ّ
متمرسة يف اجملال على غرار حمطات توليد الطاقة الكهربائية .ميكن لإلطار التشريعي أو املايل العام للدول املضيفة
قبل مقاولة مؤهلة و ّ
للمشاريع أن مينع من استخدام التمويل عن طريق اإلجارة ،على غرار ما حدث يف مشروع اجملمع الصحي ملدينة قونية الرتكية؛ و كذلك
الشأن بالنسبة للمشاريع املشاهبة له ضمن برنامج الشراكة عام-خاص يف قطاع الصحة برتكيا أين احتفظت احلكومة مبلكية املؤسسات
اإلستشفائية باعتبارها ملكية عمومية رغم متويلها و اجنازها من قبل القطاع اخلاص .ما منع من استخدام اإلجارة يف التمويل لوجوب ملكية
املمولني يعتمدون على اإلستصناع بدل اإلجارة
املمول لصحة املعاملة ) (WBG, 2017, p. 57األمر الذي جعل ّ
األصل املؤجر من قبل ّ
إال أن هذا يعد حالة استثنائية.
ترى بعض البنوك اإلسالمية أنه رغم مطابقة عقد اإلستصناع الذي تربمه مع مقاولة البناء للمواصفات التقنية اليت يتطلبها العميل إال
أنه يوجد جمال لعدم رضا شركة املشروع (العميل) عن بعض اجلزئيات يف األصول املسلمة له .حلل هذا اإلشكال درجت بعض البنوك
فوض فيه مهام إبرام و
اإلسالمية على تعيني شركة املشروع كوكيل هلا يف متابعة تقدم األعمال و الدفع ملقاولة البناء عن طريق عقد وكالة ت ّ
تنفيذ عقد اإلستصناع إىل شركة املشروع ،و بذلك يكون الرتتيب التمويلي البديل بالنسبة للبنوك اإلسالمية يف هذه احلالة الوكالة-اإلجارة
بدال من اإلستصناع  -اإلجارة و هو ترتيب مستخدم جدا خاصة يف اململكة العربية السعوديةّ .تعد الوكالة من العقود اليت تستخدمها
البنوك اإلسالمية مع عمالئها مقابل حتصيل رسوم على غرار الكفالة و اجلعالة و عادة ما يرتافق استخدام هذه العقود مع األدوات املالية
األساسية ).(Hussain et al, 2015, p.6
من الواضح أن متويل املشروع يش ّكل أرضية مناسبة الستخدام األدوات املالية غري التشاركية باعتبار أن البىن التمويلية اليت يستخدمها
مادية و تنضوي يف ميزانية شركات مشروع منفصلة عن
تتكون كلّيا من أصول ّ
ّ
معدة خصيصا ملشاريع صناعية و بىن حتتية كثيفة برأس املال ّ
مادية حم ّددة و حمصورة وجوبا حبيث
ميزانيات الرعاة .هذا ما مي ّكن من استخدام األدوات املالية غري التشاركية اليت يكون موضوعها أصول ّ
تصلح كموضوع لعملية جتارية ،إذ على العكس من األدوات املالية التشاركية اليت ميكن استخدامها يف تكوين رأس مال مؤسسات متعددة
األصول و النشاطات مبا تتضمنه ميزانياهتا من أصول غري مادية (مالية و معنوية) ال ميكن جتميع جمموعة من األصول غري املتجانسة يف
الطبيعة و املواصفات و من مثة متويلها عن طريق األدوات املالية غري التشاركية .إن تعلّق متويل املشروع بأصول مادية حصرا مل يسمح
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هبندسة ترتيبات مالية إسالمية على أساس األدوات املالية غري التشاركية فحسب بل م ّكن كذلك من تشكيل حصص متويل إسالمية إىل
مادية مينح املم ّول
جانب حصص متويل تقليدية ضمن نفس صفقة متويل املشروع .هنا يظهر أن ارتباط األدوات املالية غري التشاركية بأصول ّ
املمول اإلسالمي بأصول
اإلسالمي مرونة كبرية مت ّكنه من املشاركة يف خمتلف البىن التمويلية اليت يكون موضوعها أصوال مادية ،حبيث خيتص ّ
ممولني تقليديني أو
معيّنة و بالتايل إمكانية متويل مؤسسات و مشاريع اقتصادية بشكل كلي أو املسامهة يف متويلها بشكل جزئي إىل جانب ّ
وسعت من استخدام األدوات املالية غري
إسالميني آخرين .يقودنا هذا إىل نتيجة مفادها أن الرتتيبات املالية اإلسالمية لتمويل املشروع قد ّ
التشاركية من حيّز الصفقات التجارية حمدودة الزمن إىل املشاريع و املؤسسات االقتصادية طويلة األجل سواء أكان هذا االستخدام ضمن
متويل املشروع أو متويل املؤسسات ،و هنا ينتظر أن تلعب البنوك اإلسالمية و كذلك السلطات النقدية دورا فاعال يف تعميم استخدام
الرتتيبات املالية لتمويل املشروع خارج إطار هذا الشكل التمويلي.
إن إثبات ص الحية األدوات املالية اإلسالمية غري التشاركية للتمويل طويل األجل له انعكاساته فيما خيص حتديد توجهات البحث
يرتجح أن الرتافق املالحظ بني كثافة استخدام األدوات املالية
العلمي يف الصريفة اإلسالمية و اقتصاديات التنمية يف األقطار اإلسالمية ،إذ ّ
غري التشاركية و بني غلبة التمويل قصري األجل املمنوح من قبل البنوك اإلسالمية ال يعود سببه إىل عدم مالءمة هذا النوع من األدوات
يتعني على الدراسات املستقبلية يف هذا املوضوع أن تثري األدبيات املوجودة حاليا عن أسباب إحجام البنوك
املالية للتمويل طويل األجلّ .
اإلسالمية عن التمويل طويل األجل بالقدر الكايف لالقتصادات اإلسالمية و اقرتاح احللول املناسبة لتصحيح ذلك.
الخاتمـة

تتطلب صحة املعامالت التمويلية اإلسالمية أن ترتافق مع نشاطات استثمارية أو جتارية حقيقية مما يؤهل الصريفة اإلسالمية لتكون
مسامها أساسيا يف التنمية االقتصادية .إال أن إحجام البنوك اإلسالمية حاليا عن تقدمي متويل طويل األجل من شأنه حتجيم هذا الدور و
االكتفاء بتمويل العمليات التجارية و اإلستهالكية على حساب املشاريع االقتصادية اإلنتاجية و البىن التحتية .حاولنا يف هذه الورقة البحثية
التحقق ما إذا كان تفضيل البنوك اإلسالمية استخدام األدوات املالية غري التشاركية هو السبب يف هذه الظاهرة من خالل دراسة مدى
صالحية هذا النوع من األدوات املالية للتمويل طويل األجل على ضوء متويل املشروع ،و تبني لنا أن اإلستصناع و اإلجارة مها أداتني
ماليتني ميكن على أساسهما تشكيل ترتيبات مالية طويلة األجل إال أن استخدامهما بشكل منفرد ال حيقق هذا الغرض .فمالءمة
للممول أما اإلجارة فرغم
اإلستصناع لتمويل املنشآت و التجهيزات مبواصفات تقنية خاصة ال مينع من انطوائه على خطر مع ّدل العائد
ّ
املؤجرة .توصلت الدراسة إىل مجلة من النتائج و
توفريها عائدا ماليا متغريا
للممول غري أهنا ال تفي باحتياجات عملية انشاء األصول ّ
ّ
التوصيات هي:
 ميكن ألدايت اإلستصناع و اإلجارة من إرساء عالقة متويلية طويلة األجل بني البنوك اإلسالمية و شركات املشروع و هذا عن طريق
املمول مع املقرتض
جتميع هذين األداتني على شكل ترتيب اإلستصناع -اإلجارة أو الرتتيب البديل له الوكالة -اإلجارة ،حبيث يدخل ّ
يف عقدين متزامنني خيتص األول بإنفاق التمويل و يسري خالل مرحلة إنشاء املشروع بينما خيتص العقد الثاين باسرتجاع التمويل و
يفعّل خالل مرحلة االستغالل؛
 تصلح الرتتيبات املالية اإلسالمية البديلة لقروض متويل املشروع لالستخدام خارج هذا الشكل التمويلي إذ ميكن عن طريقها متويل
األصول احلقيقية للمؤسسات و املشاريع االقتصادية طويلة األجل بشكل كلي أو جزئي ،و هنا ينبغي على البنوك اإلسالمية و كذلك
السلطات النقدية العمل على تعميم استخدام هذه الرتتيبات املالية بغرض االستجابة الحتياجات االقتصاد من التمويل طويل األجل.
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