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الملخص:
هيدف هذا البحث إىل تسليط الضوء عىل أداة مالية إسالمية مستجدة، لقيت إقبااًل 
متزايًدا يف العامل لكوهنا هتتم باالستثامر يف املشاريع الصديقة للبيئة، وهي الصكوك 
التنمية  اإلسالمية اخلرضاء، فتمت اإلشارة إىل مفهومها وإبراز دورها يف حتقيق 
املستدامة، عالوة عىل دراسة إمكانية إصدارها يف املغرب، بناء عىل جمموعة من 
باعتامد  وذلك  واملوارد،  بالسوق  يتعلق  ما  أو  بالترشيع  املرتبطة  منها  املعطيات 
املنهج الوصفي التحلييل باإلضافة إىل منهج االستقراء. وخلص البحث إىل أمهية 
إىل  باإلضافة  املختلفة،  بأبعادها  املستدامة  التنمية  حتقيق  يف  اخلرضاء  الصكوك 

https://doi.org/10.33001/M0104202217/94
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إمكانية إصدارها باملغرب أسوة بالتجارب الدولية يف املجال )ماليزيا( ال سيام ما 
يتعلق بالطاقة الشمسية والرحيية.

طاقة  مستدامة-  تنمية  املغرب-  اخلرضاء-  الصكوك  المفتاحية:  الكلمات 
متجددة
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Scope of Benefetting from Islamic Green Sukuk for 
Financing Renewable Energy in the West

Hussain Belasri

PhD Researcher – College of Shari’ah – Fez_Morocco

lahoucinebelasri446@gmail.com

Abstract:

The research aims to highlight an emerging Islamic financial tool which has 
attracted increasing interest across the world for dealing with the eco frinedly 

investment projects and it is known as Islamic Green Sukuk. The research 
has defined the concept and the potential for contributing to sustainable 
development has been explored, as well as the possibility of it’s launch in 
Morocco has been studied. The research adopted the descriptive and inductive 
approaches to analyse the available range of data, including the data on 
legislation or on the market and resources. The research concluded that the 

green instruments are important in achieving the sustainable development as 
well as ascertining the various dimensions of it. Furher, It is possible to launch 
the green Sukuk in Morocco, similar to it precedent in Malaysia, in particular 
with regard to solar and wind energy.

Key Words: Green Sukuk –Mrocco-Sustainable Development- Renewable 
Energy.
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المقدمة
تعترب املشاكل البيئية يف الوقت احلارض من أبرز التحديات التي تواجهها الدول 
واملجتمعات، مما يؤثر سلبًا عىل التنمية فيها وحتقيق رفاهية شعوهبا؛ إذ ترصد هذه 
الدول أمواال طائلة للتخفيف واحلد من آثار اختالل التوازن البيئي وتغري املناخ 

الناجم عن سوء االستغالل، واالعتامد عىل الطاقات التقليدية الناضبة للموارد.
وقد عجل هذا بالتفكري يف احللول العملية عامليًا بالتوجه نحو االقتصاد األخرض، 
املشاريع  بتشجيع  املستدامة،  التنمية  لتحقيق  جديد  بمسار  إيذانًا  ذلك  وكان 
 2008 سنة  ففي  التحتية،  البنيات  أو  الطاقة  مصادر  يف  سواء  للبيئة  الصديقة 
عائداته  خصصت  البيئية  االعتبارات  ذو  أخرَض  سند  أول  الدويل  البنك  أصدر 

لالستثامرات الصديقة البيئة.
وعىل أمهية إصدار السندات اخلرضاء، فإن ما ختتص به من العمل بالفوائد الربوية 
بأحكامه  بااللتزام  الرشع  أناطها  التي  احلقيقية؛  التنمية  حتقيق  عن  بعيدة  جعلها 
والسندات  عموما،  التقليدية  السندات  يف  يتوافر  ال  ما  وهو  مقاصده،  وحتقيق 
املتوافقة  اخلرضاء  الصكوك  ظهرت  ثمة  ومن  اخلصوص،  وجه  عىل  اخلرضاء 
من  يميزها  ملا  العامل  دول  خمتلف  يف  باالهتامم  وحظيت  اإلسالمية،  الرشيعة  مع 

خصائص.
اخلرضاء  اإلسالمية  الصكوك  تعد  التشاركي،  التمويل  عىل  املغرب  انفتاح  ومع 
فرصة سانحة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة، السيام وأن املغرب قطع أشواطًا 
فيام يتعلق باالقتصاد األخرض والطاقات البديلة، خاصة بعد مؤمتر املناخ املنعقد 
هذه  عمل  إلنجاح  املحفزات  من  جمموعة  تتضافر  كام   ،2016 سنة  بمراكش 
بتسنيد  املتعلق   33. 06 كالقانون  للصكوك  املنظم  الترشيع  ناحية  من  الصكوك، 
كإطار  األصول،  بتسنيد  املتعلق   69.17 بالقانون  وتتميمه  تغيريه  تم  كام  الديون 
األمن  حتقيق  يف  الرغبة  إىل  باإلضافة  باملغرب،  الصكوك  عمل  ينظم  ترشيعي 
الطاقي وتزايد استهالك الطاقة، والتوفر عىل موارد طبيعية هامة، تعد من مصادر 

الطاقة النظيفة يف العامل.
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أهمية الموضوع:
يكتيس هذا املوضوع أمهية بالغة بالنظر إىل جمموعة من األمور أمهها:

املجاالت  - ملختلف  وشموهلا  اإلسالمية  املالية  املنتجات  وتنوع  غنى  بيان 
وقدرهتا عىل إجياد احللول للمشاكل املستعصية عىل الدول واألفراد بام فيها 

املشاكل البيئية.
ختصيص املغرب باحلديث عن مدى إمكانية تفعيل الصكوك اخلرضاء بناء  -

عىل جمموعة من املعطيات واملؤرشات، أسوة بالتجارب العاملية يف إصدار 
الصكوك.

عملت  - وقد  باملغرب،  الصكوك  ينظم  الذي  الترشيعي  اإلطار  حداثة 
الدراسة عىل توضيح بعض ما يتعلق هبذا اجلانب املهم.

مل أجد دراسة كتبت يف هذا املوضوع بالتحديد.  -
أهداف البحث:

تتغيا هذه الدراسة مجلة من األهداف أمهها شأًوا:
التعريف بالصكوك اإلسالمية اخلرضاء ونشأهتا وخصائصها. -
بأبعادها  - املستدامة  التنمية  حتقيق  يف  اخلرضاء  الصكوك  دور  إىل  اإلشارة 

املختلفة.
اإلشارة إىل التجارب العاملية الناجحة يف إصدار الصكوك اخلرضاء. -
إيراد احلوافز املشجعة عىل إصدار الصكوك اخلرضاء باملغرب. -
ذكر مقرتحات إصدار الصكوك اخلرضاء يف املغرب لتمويل مشاريع الطاقة  -

املجددة.
مشكلة البحث:

تكمن مشكلة هذه الدراسة يف السؤال الرئييس اآليت: ما دور الصكوك اإلسالمية 
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اخلرضاء يف حتقيق التنمية املستدامة؟ وما مدى إمكانية تفعيلها يف املغرب؟
منهج البحث:

التحلييل، ال سيام عند  املنهج الوصف  نتبع  فإننا  ملقاربة وحتليل اإلشكالية أعاله 
احلديث عن املفهوم ونشأته، وحتليل املعطيات املتعلقة به، كام ال يمكن االستغناء 
عن منهج االستقراء، بتتبع النصوص القانونية ذات الصلة بالصكوك اإلسالمية 

اخلرضاء يف الترشيع املغريب.
الدراسات السابقة:

األوسط،  - الرشق  بحوث  جملة  اخلرضاء،  الصكوك  أمحد،  إسامعيل  حممد 
لتعريف  الدراسة  2020م، تعرضت  الثاين  الثاين، ترشين  58، اجلزء  العدد 
ماهية  احلديث  إىل  باإلضافة  وأنواعها،  وخصائصها  وأمهيتها  الصكوك 
الصكوك اخلرضاء، وتنظيم إصدارها يف بعض الدول كامليزيا، وأندونيسيا، 
واهلند، كام أشارت الدراسة إىل أنواع الصكوك والسندات اخلرضاء. وقد 
اخلرضاء  الصكوك  كون  منها  النتائج  من  جمموعة  إىل  الدراسة  خلصت 
بداية  املستدامة، كام سجلت  القدرة عىل توسيع نطاق سوق الصكوك  هلا 
العديد من دول العامل باختاذ خطوات عملية إلصدار الصكوك اخلرضاء. 
التحديات  من  تواجه مجلة  الدراسة-  –حسب  الصكوك اخلرضاء  أن  غري 
هو  ما  ومنها  قانوين  هو  ما  منها  انتشارها؛  وضعف  نموها  بطء  يف  تسهم 

تنظيمي.
التنمية  - حتقيق  يف  اخلرضاء  الصكوك  دور  فريد،  كورتل  خدجية،  عرقوب 

العدد  البرشية-رماح،  املوارد  البحث وتطوير  مركز  ماليزيا،  املستدامة يف 
18 سنة 2016، تناولت الدراسة موضوع الصكوك اخلرضاء باعتبارها آلية 

التنمية املستدامة  لالستثامر يف املشاريع الصديقة للبيئة، ودورها يف حتقيق 
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وجماالت  الصكوك  وأنواع  وأبعاده  املفهوم  حتديد  بعد  حتديدًا،  ماليزيا  يف 
استخدام الصكوك اخلرضاء، عالوة عىل الدور التنموي املستدام للصكوك 
اخلرضاء يف ماليزيا. كام خلصت الدراسة إىل مجلة من النتائج أمهها: كون 
الصكوك اخلرضاء جتمع بني املشاريع احلقيقية واملعايري البيئية، كام أن هذه 
خمتلف  ويف  ماليزيا  يف  اإلسالمية  للاملية  واعدة  أفاقا  ستفتح  املالية  األداة 

البلدان.
الصكوك  - من  االستفادة  إمكانية  مدى  قدي،  املجيد  عبد  أحالم،  منصور 

االقتصاد  علوم  جملة  اجلزائر،  يف  الطاقوية  املشاريع  متويل  يف  اخلرضاء 
أمهية  املقالة  أبرزت   ،2016 لسنة   34 العدد  اجلزائر،  والتجارة،  والتسيري 
الصكوك اخلرضاء يف متويل مشاريع البنية التحتية املستدامة، وآلية تشجيع 
البيئية  وأسبابه  التوجه  هذا  سياق  عن  أوال  باحلديث  املتجددة،  الطاقات 
والتنموية، ورصد التجارب املقارنة يف إصدار الصكوك اخلرضاء ومواءمة 
النتائج  أهم  لذلك. ومن  التمويل ومقرتحات  النوع من  ملثل هذا  اجلزائر 
انبعاث  مسببات  أكرب  من  الطاقة  قطاع  كون  الدراسة  إليها  توصلت  التي 
إىل  باإلضافة  االقتصاد األخرض،  إىل  االنتقال  الدفينة مما يوجب  الغازات 
توفر اجلزائر عىل قدرات كبرية من مصادر الطاقة املتجددة خاصة الطاقة 
الشمسية؛ حيث يمكن استغالهلا لتغطية االحتياجات املحلية للطاقة، غري 
اخلرضاء  الصكوك  إصدار  دون  حتول  والعراقيل  املعيقات  من  مجلة  ثمة 
باجلزائر من أمهها غياب اإلطار القانوين والتنظيمي املنظم لعملية اإلصدار.

وأنواعها؛  ونشأهتا  اخلرضاء  الصكوك  مفهوم  حتديد  بعد  الدراسة  هذه  وتتميز 
برتكيزها عىل إمكانية تفعيل الصكوك اإلسالمية اخلرضاء وآفاق التنمية املستدامة 
من  مجلة  ورصد  للصكوك،  املنظمة  الترشيعي  اإلطار  عن  باحلديث  باملغرب، 
إصدار  مقرتحات  بعض  باإلضافة  املقصد،  هذا  حتقيق  يف  تسهم  التي  احلوافز 

الصكوك اإلسالمية اخلرضاء باملغرب قياسا عىل التجارب املقارنة يف املجال.
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فرضية الدراسة:
حتقيق  يف  إجيابًيا  دوًرا  اخلرضاء  اإلسالمية  للصكوك  أن  الدراسة  هذه  تفرتض 

التنمية املستدامة، يمكن تفعيلها يف املغرب.
الخطة المتبعة:

مقدمة
التنمية  حتقيق  يف  ودورها  اخلرضاء  اإلسالمية  الصكوك  مفهوم  األول:  املبحث 

املستدامة.
املطلب األول: مفهوم الصكوك اإلسالمية اخلرضاء.

املطلب الثاين: دور الصكوك اإلسالمية اخلرضاء يف حتقيق التنمية املستدامة.
املطلب الثالث: جتارب عاملية يف إصدار الصكوك اخلرضاء

يف  الطاقة  مشاريع  لتمويل  اخلرضاء  الصكوك  تفعيل  إمكانية  الثاين:  املبحث 
املغرب.

املطلب األول: اإلطار الترشيعي املنظم للصكوك باملغرب
املطلب الثاين: حوافز إصدار الصكوك اخلرضاء باملغرب

املطلب الثالث: مقرتحات إصدار الصكوك اإلسالمية اخلرضاء باملغرب
خامتة واستنتاجات
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المبحث األول: مفهوم الصكوك اإلسالمية الخضراء ودورها في تحقيق التنمية المستدامة

المطلب األول: مفهوم الصكوك اإلسالمية الخضراء

يف الصكوك وفكرتها العامة أواًل: تعر

يف الصكوك اإلسالمية 1. تعر

يف الصكوك لغة - التعر
يقول ابن فارس:»الصاد والكاف أصل يدل عىل تالقي شيئني بقوة وشدة، حتى 
وهي  صكا«)1(.  اليشء  صككت  قوهلم:  ذلك  من  اآلخر.  يرضب  أحدمها  كأن 
كلمة فارسية معربة، ويطلق الصك ويراد به الكتاب الذي يكتب يف املعامالت. 
إذا كتب  للمشرتي صكًا  الرجل  يقال: صك  ومجع صكوك وأصك، وصكاك، 
الصك)2(. وله معنى آخر وهو الرضب)3(. واملدلول األول للصك يف اللغة أقرب 
إىل املعنى املقصود بالصكوك من ناحية االصطالح؛ حيث يطلق عىل ما يكتب يف 

الكتب واألوراق وما يف حكمهام من احلقوق خاصة املالية.
يف الصكوك اصطالحًا - تعر

عرفت الصكوك اإلسالمية بمجموعة من التعاريف التي حتاول متييزها عن غريها 
من األوراق املالية التي تشبهها يف جمموعة من األمور، ومن التعاريف نجد:

تعريف هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية:»هي وثائق  -
متساوية القيمة متثل حصصًا شائعة يف ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو 
يف موجودات مرشوع معني أو نشاط استثامري خاص، وذلك بعد حتصيل 

)1( ابن فارس، أمحد، معجم مقاييس اللغة، بريوت، دار الفكر، د.ط، 1979م، ج 3ص: 276.
)2( الفيومي، أمحد بن حممد بن عيل، املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، املكتبة العلمية، د.ط، د ت، ج1، ص: 345.

)3( ابن سيده، عيل بن إسامعيل، املحكم واملحيط األعظم، بريوت، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 1421هـــ، ج6 ص: 646. مادة )صكك(.
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من  أصدرت  فيام  استخدامها  وبدء  االكتتاب  باب  وقفل  الصكوك  قيمة 
أجله«)4(.

تعريف الدكتور أرشف دوابه:»وثائق متساوية القيمة متثل حصصًا شائعة  -
صيغ  وفق  تصدر  رشعا،  ومباحة  معينة  موجودات  يف  القيمة  ومتساوية 
وااللتزام  والغرم،  الغنم  يف  املشاركة  أساس  وعىل  اإلسالمية،  التمويل 

بالضوابط الرشعية«)5(.
تعريف املرشع املغريب:»تعترب شهادات الصكوك حصصا متساوية القيمة،  -

قبل  من  التملك  طور  يف  أو  مملوكة  أصول  ملكية  يف  شائعة  حقوقا  متثل 
صندوق التسنيد، أو استثامرات منجزة أو يف طور اإلنجاز، سواء كانت هذه 
امللكية تامة أو جمزأة، وتتكون هذه األصول إما من عقارات، أو منقوالت، 

أو منافع، أو خدمات، أو موجودات مرشوع، أو استثامر معني«)6(.
وبالتأمل يف هذه التعريفات نجدها تربز اخلصائص التي تتميز هبا الصكوك ومن 

ذلك:
يف  - الشياع  عىل  متلكًا  حلاملها  تثبت  القيمة  متساوية  مالية  أوراق  أهنا 

موجودات.
التي  - بالغرم،  الغنم  لقاعدة  طبقًا  الربح  يف  املشاركة  حق  له  الصك  حامل 

ختتص هبا املالية اإلسالمية.
أن الصكوك أوراق مالية قابلة للتداول. -
البد من التزام باألحكام الرشعية التي هي منطلق فكرة إنشاء الصكوك،  -

عىل خالف األوراق املالية التقليدية.
)4( هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، املعايري الرشعية، فهرسة مكتبة فهد الوطنية،2017م، املعيار رقم )17(، ص: 467.

)5( دوابه، أرشف، الصكوك اإلسالمية بني النظرية التطبيق، القاهرة، دار السالم للطباعة والنرش، الطبعة األوىل، 2009م، ص: 20.
)6( الظهري الرشيف، رقم 24.18.1 الصادر 12 أبريل 2018 بتنفيذ القانون 17.69 بتغيري وتتميم القانون 06.33 املتعلق بتسنيد األصول. املادة 

الثانية. منشور باجلريدة الرسمية عدد 6667 بتاريخ 23 أبريل 2018، ص: 2337.
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1. الفكرة العامة للصكوك

يتداوهلا  التي  املالية  األوراق  من  عديدة  بأنواع  مليئة  املالية  السوق  أن  شك  ال 
املستثمرون، فإما أن تكون أسهاًم أو سندات، غري أن السندات وبعض األسهم 
عىل  املبنية  الصكوك  فكرة  جاءت  ثمة  ومن  اإلسالمية،  الرشيعة  أحكام  ختالف 
متويل مرشوع أو عملية استثامرية متوسطة األجل أو طويلة األجل بناء عىل قاعدة 
الغرم بالغنم، عىل منوال األسهم العادية، بحيث تتوىل الرشكة إصدار الصكوك 
الصك عن  يتميز  للمشاركني، وهنا  العام  للتمويل وتطرحها لالكتتاب  الالزمة 
جملس  انتخاب  طريق  عن  الرشكة  إدارة  يف  احلق  له  السهم  حامل  بكون  السهم 

اإلدارة، يف حني نجد صاحب الصك ليس ذلك احلق.
وقد جاءت عبارة )الصك( خالل دراسة فكرة السندات بأنواعها الثالثة )ملكية 
أعيان مؤجرة، منافع، خدمات( يف جممع الفقه اإلسالمي الدويل، املنعقد بالرياض 
احلصول  أو  النقدية،  السيولة  عىل  احلصول  األساسية  أهدافها  ومن   ،2000 سنة 
عىل األصول الثابتة اإلضافية؛ فيمكن للحكومات والرشكات أن تصدر صكوكًا 
عندما حتتاج إىل سيولة نقدية، فتبيع بعض أصوهلا الثابتة، عىل شكل صكوك متثل 
ملكية هذه األصول، ثم تستأجرها من محلة الصكوك، كام يمكن إصدار صكوك 
متثل أصوالً ثابتة، فتصدر ما يمثل هذه األصول التي سيشرتهيا أصحاب الصكوك 

لتستأجرها الرشكة منهم، عن طريق وكيل هلم وال بأس أن تتربع به الرشكة)7(.
اعتبارات  عىل  بناء  اإلسالمية  السندات  أو  الصكوك  تصنيف  يمكن  وإمجاالً 
األصول  نوع  وباعتبار  والتغري،  الثبوت  حيث  من  العائد  اعتبار  فمنها  متعددة؛ 
وصكوك  املنافع  وصكوك  ثابتة  أصول  فهناك  الصكوك،  ألصحاب  اململكة 
العالقة  العالقة بني أطراف  باعتبار  السلع. وهناك نوع آخر  اخلدمات وصكوك 
التعاقدية )بني اجلهة املصدرة للصك واحلامل له( فيمكن أن يقع الصك عىل عقد 

)7( قحف، منذر، أساسيات التمويل اإلسالمي، ماليزيا، األكاديمية العاملية للبحوث الرشعية )إرسا(، د.ط، 2011م، ص: -229 230
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إجارة، أو بيع أو مشاركة ومضاربة، مساقاة، مغارسة، مزارعة...)8(.

ثانيًا: الصكوك اإلسالمية الخضراء

1. حقيقة الصكوك اإلسالمية الخضراء

األخرض،  باالقتصاد  يسمى  ما  إىل  يتجه  األخرية  اآلونة  يف  العامل  أن  املعلوم  من 
وذلك إلجياد احللول املثىل لالختالالت التي حتصل يف البيئة. ومن تلك احللول 
اجلنوح إىل ما يسمى بالصكوك اخلرضاء أو السندات اإلسالمية اخلرضاء؛ فهي 
من  للبيئة،  الصديقة  املشاريع  يف  باالستثامر  هتتم  جديدة  متويلية  أداة  عن  عبارة 
السندات  حلق  الذي  التطوير  ظل  يف  اإلسالمية  املالية  اهلندسة  أفرزته  ما  ضمن 

اخلرضاء التقليدية.
فعرفت هذه األداة املالية باعتبارها: وثائق متساوية القيمة قابلة للتداول، تصدر 
عىل أساس عقد من العقود الفقهية املعروفة، توجه حصيلتها يف متويل مرشوعات 
واألبنية  املياه  وإدارة  املستدام،  والنقل  املتجددة،  كالطاقة  بالبيئة:  ارتباط  ذات 

اخلرضاء، وإدارة املخلفات، وإدارة األرايض)9(.
وعرفت أيضا بكوهنا أوراقًا مالية إسالمية تتوافق مع أحكام الرشيعة اإلسالمية، 
وتوجه نحو االستثامرات اخلرضاء واملشاريع الصديقة للبيئة املسؤولة اجتامعيًا يف 

إطار التنمية املستدامة)10(. 
فهي  املالية،  األوراق  من  النوع  هذا  طبيعة  لنا  تتبني  التعريفني  هذين  عىل  بناء 
املعروفة  العقود  بناء عىل  الصياغة  العادية من حيث  الصكوك  حتافظ عىل صبغة 
)8( ينظر: املرجع نفسه، ص: 237. دوابه، الصكوك اإلسالمية بني النظرية التطبيق، ص: 29 وما بعدها. املرصي، رفيق يونس، التمويل اإلسالمي، 

دمشق، دار القلم، الطبعة األوىل، 2012م، ص: 147.
 ،3 )9( نقايس، حممد إبراهيم وآخرون، مدى حتقيق أدوات التمويل اخلرضاء التنمية املستدامة، املجلة العاملية للدراسات الفقهية واألصولية، املجلد 

العدد 2، 2019م، ص: 69.
)10( كورتل، فريد، عرقوب خدجية، دور الصكوك اخلرضاء يف حتقيق التنمية املستدامة يف ماليزيا، جملة رماح للبحوث والدراسات، العدد 18، يونيو 

2016، ص: 281.
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فقهيًا، وكذا كوهنا وثائق متساوية القيمة، غري أن اجلديد فيها هو رصف االهتامم 
عن  بدياًل  بذلك  ومتثل  العموم،  وجه  عىل  بالبيئة  متعلق  هو  ما  إىل  واالستثامر 
من  تتحقق  ال  وبذلك  اإلسالمية  الرشيعة  إىل  حتتكم  ال  التي  اخلرضاء  السندات 
ورائها املقاصد الرشعية. ويمكن أن يستشف أيضًا من هذه التعاريف اخلصائص 

اآلتية للصكوك اخلرضاء:
وثائق متساوية القيمة؛ إذ هي متثل حصصًا شائعة يف موجودات مرشوع أو  -

نشاط استثامري، وهي قريبة من هذه الناحية من السهم، وتشبه السندات 
التقليدية يف كوهنام فئات متساوية.

عقود  - خصائص  من  أن  ذلك  واملغارم؛  املغانم  يف  االشرتاك  معيار  اعتامد 
يتحمل  أن  من  البد  يغنم  أن  أراد  من  أن  اإلسالمي  الفقه  يف  املشاركات 
الصكوك  يف  هاهنا  وهي  التعاقدية،  العدالة  مقتضيات  من  وذلك  الغرم، 
هبا  مقطوع  نسبة  وليس  الربح،  من  حصة  املالك  بإعطاء  حتصل  اخلرضاء 
وإال خالف مبادئ العدالة التعاقدية، ويتحدد نسبة الربح يف نرشة اإلصدار 

حتقيقًا للمعلومية ورفعًا للجهالة.
الرشيعة  - أحكام  فيه  تراعى  الصكوك  عىل  الواقعان  والتداول  اإلصدار 

من  بد  فال  غريه،  من  احلقيقي  االستثامر  بني  الفيصل  فهي  اإلسالمية؛ 
االلتزام بالضوابط التي أقرها االجتهاد الفقهي املعارص.

توجه االستثامر واألنشطة نحو ما يرتبط بالبيئة وما حيقق التنمية املستدامة. -

2. نشأة الصكوك اإلسالمية الخضراء

ظهرت الصكوك اخلرضاء املتوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية للمرة األوىل يف 
فرنسا سنة 2012م، بعد التعديالت التي حلقت النظام الرضيبي واملايل اهلادف إىل 
دمج املعامالت املالية اإلسالمية وضامن احلياد الرضيبي، بحيث عملت عىل إنتاج 
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مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية املمولة عن طريق الصكوك اخلرضاء، عن 
طريق اتفاقية رشاء الطاقة لعدة سنوات ضامنًا للعوائد التعاقدية حلملة الصكوك، 
حتت إرشاف هيئات رشعية)11(. ويمكن إرجاع فكرة نشوء هذه الصكوك باملوازاة 
مع الصكوك التقليدية إىل مجلة من األسباب أمهها تزايد املخاوف العاملية املرتبطة 
الدويل واملفوضية األوربية وبرنامج األمم  البنك  املستدامة، حيث دافع  بالتنمية 
اقتصادي  بيئي  نظام  حتقيق  عن  الدولية،  املؤسسات  من  وغريها  للبيئة  املتحدة 
متويل  ملصادر  احلاجة  زيادة  أيضًا  األسباب  ومن  واستدامة،  نظافة  أكثر  عاملي 
املشاريع اخلرضاء، عالوة عىل ما ختتص به املالية اإلسالمية من مبادئ جتعل من 

ضمن األولويات مفهوم التنمية املستدامة)12(.
التنموية  املشاريع  يستهدف  التمويل،  من  النوع  هلذا  االنطالقة  كانت  هنا  ومن 
يف  كبرية  مالية  بمبالغ  مسامهة  للتنمية  اإلسالمي  للبنك  فكان  التحتية،  والبنية 
قطاعات الطاقة النظيفة، وصلت إىل مليار دوالر، يف بعض البلدان بام فيها اململكة 
املغربية، كام شهدت ماليزيا أول إصدار للصكوك اخلرضاء مطلع 2013م ضمن 

حزمة واسعة تبلغ 1,5 مليار دوالر)13(.

المطلب الثاني: دور الصكوك اإلسالمية الخضراء في تحقيق التنمية المستدامة
أواًل: ماهية التنمية المستدامة في اإلسالم ومرتكزاتها

وبالرجوع إىل التنمية املستدامة كمفهوم حديث، ارتبط ظهوره بإنشاء األمم املتحدة 
املفوضية العاملية للبيئة والتنمية، فبدأت تتبلور يف الساحة مفاهيم ومصطلحات 
ذات الصلة باملجاالت احليوية بام فيها البيئة والتنمية، خاصة سنة 1987م، وترتكز 
هذه املفاهيم باعتبار البيئة املكان الذي نعيش فيه مجيعًا، والتنمية ما نحاول عمله 
)11( قدي، منصور، مدى إمكانية االستفادة من الصكوك اخلرضاء يف متويل املشاريع الطاقية يف اجلزائر، جملة معهد العلوم االقتصادية، م20، العدد 

2، 2016، ص: -137 138.

)12( رمحان، أمل، وآخرون، لصكوك اخلرضاء كخيار لتمويل االستثامر يف الطاقات املتجددة يف منطقة الرشق األوسط وشامل افريقيا، املجلة العاملية 
لالقتصاد واألعامل، 8 )3( 2020م، ص: 394.

)13( أمحد، حممد إسامعيل، الصكوك اخلرضاء، جملة بحوث الرشق األوسط، العدد 58، اجلزء 2، 2020، ص: 229.
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يف حتسني نصيبنا من هذا املكان، وكال االصطالحني مرتبطان وال يقبالن التجزئة، 
وتعزيزًا هلذا التوجه عقد مؤمتر األرض ما بني 1 إىل 12 يونيو 1992م يف الربازيل، 
حيث كان الرتكيز عىل محاية البيئة واعتبارها ركيزة يف التنمية، وعضد هذا اهلدف 
وعقد   ،)14( سبتمرب2002    4 إىل  أغسطس   24 بني  جوهانسبورج  يف  آخر  بمؤمتر 

مؤمترات أخرى كمؤمتر COP22 يف مراكش املغربية سنة 2016.
وللتعبري عن معنى التنمية املستدامة تعددت التعاريف التي تناولتها باحلد ويمكن 

أن نورد بعضها: 
بقدرة  - املساس  دون  اآلنية  األجيال  حاجات  تلبية  إىل  هتدف  التي  التنمية 

األجيال الالحقة عىل تلبية احتياجاهتا، من خالل ترشيد استهالك املوارد 
واملحافظة عليها وصوهنا من التدهور البيئي)15(.

واملوارد  - الطاقة  من  الدول  استهالك  يف  ومتواصل  عميق  خفض  إجراء 
وكذا  السائدة،  احلياتية  األنامط  يف  جذرية  حتوالت  وإحداث  الطبيعية، 

توظيف املوارد من أجل رفع املستوى املعييش للسكان األكثر فقرا)16(.
جدير بالتنبيه أن منطلق التنمية من منظور إسالمي يعني أن كل يشء يف األرض 
بمقدار، وأن املوارد إذا ما وجدت العدالة يف التوزيع، ال سبيل إىل األزمات أو 
البيئة  األزمة  إىل  ينظر  االقتصادي، واإلسالم  الفكر  بالندرة يف  عليه  ما يصطلح 

العاملية عىل أهنا نتاج غياب األخالق وغياب العدالة)17(.
سبحانه  احلق  أن  مبدأ  من  ينطلق  إذن  املستدامة  للتنمية  اإلسالمي  التصور  إن 
وباملصطلح  التنمية،  أجل  من  فيها  اإلنسان  واستخلف  األرض  خلق  وتعاىل 
َن اأْلَْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم فِيَها  القرآين العامرة واالستعامر قال تعاىل: )ُهَو َأنَشَأُكم مِّ
تفسري  يف  عاشور  ابن  يقول  يٌب()18(.  ِ جمُّ َقِريٌب  َريبِّ  إِنَّ  إَِلْيِه  ُتوُبوا  ُثمَّ  َفاْسَتْغِفُروُه 

)14( العزاوي، فالح معروف، التنمية املستدامة والتخطيط املكاين، األردن، دار دجلة، الطبعة األوىل، 2016، ص: -59 60.
)15( رسدار، عبد الرمحان، التنمية املستدامة، األردن، دار الراية، الطبعة األوىل، 2015، ص: 12.

)16( نقايس، مدى حتقيق أدوات التمويل اخلرضاء للتنمية املستدامة، ص: 72.
)17( اجليويس، عودة راشد، اإلسالم والتنمية املستدامة، األردن، مؤسسة فريدريش ايربت، د.ط، 2013م، ص 30.

)18( سورة هود: جزء من اآلية 61.
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اآلية:»واالستعامر: اإلعامر، أي جعلكم عامرينها، فالسني والتاء للمبالغة كالتي 
يف استبقى واستفاق. ومعنى اإلعامر أهنم جعلوا األرض عامرة بالبناء والغرس 
والزرع ألن ذلك يعد تعمريا لألرض حتى سمي احلرث عامرة ألن املقصود منه 
عمر األرض«)19(. كام ربط القرآن العامرة باالستخالف قال تعاىل: )َوإِْذ َقاَل َربَُّك 
)20(، وكال املفهومني يربط بينهام املقصد  َخِليَفًة(  إيِنِّ َجاِعٌل يِف األَْرِض  لِْلَمالِئَكِة 
األسمى من وجود اإلنسان عىل هذه البسيطة وهو عبادة هلل سبحانه وتعاىل، قال 
نَس إاِلَّ لَِيْعُبُدوِن( )21(، وال يتحقق هذا اهلدف إال  نَّ َواإْلِ عز وجل: )َوَما َخَلْقُت اجْلِ
بالعامرة واالستخالف، وبذلك احلصول عىل السعادة يف الدارين وإشباع اجلانب 

الروحي باملوازاة مع اجلانب املادي يف اإلنسان)22(. 
إن اإلسالم هيتم باحلفاظ عىل البيئة وتأمني حاجات األجيال القادمة، بجملة من 
واإلهالك  الفساد  بمنع  فاألوىل  البعدية،  والعالجية  القبلية  الوقائية  اإلجراءات 
دون منفعة صحيحة راجحة، والثانية بمعاجلة ما يرتتب عىل االستخدام األويل هلا 
من خملفات، مع إناطة اإلعامر وأداء احلقوق والقيم بالواجبات جتاه هذه املوارد 

بدوافع داخلية قبل أن ختضع للرقابة اخلارجية من الدولة واملجتمع)23(.

ثانيًا: دور الصكوك اإلسالمية الخضراء في تحقيق التنمية المستدامة
إن مواكبة التمويل اإلسالمي للتطورات احلاصلة يف خمتلف املجاالت يف العامل، 
والسعي إىل إجياد احللول للمشكالت التي تعرقل مسرية حتقيق التنمية يف البلدان، 
أظهر الصكوك اخلرضاء كخيار متوييل ناجع الستقطاب نسبة كبرية من املشاريع 
توفري  عىل  قدرهتا  مدى  عىل  قويًا  انطباعًا  تعطي  حيث  إليها،  االهتامم  ورصف 

البدائل التي حيتاج إليها العامل بأرسه ال السوق اإلسالمية عىل وجه اخلصوص.
)19( ابن عاشور، حممد الطاهر، التحرير والتنوير، تونس، الدار التونسية للنرش، د.ط، 1984، ج12، ص: 108.

)20( سورة البقرة: جزء من اآلية 30.
)21( سورة الذاريات: جزء من اآلية 56.

)22( نقايس، مدى حتقيق أدوات التمويل اخلرضاء للتنمية املستدامة، ص: 74.
)23( الكبيس، حممد بن حييى حممد، أسس وخصائص االقتصاد األخرض يف االقتصاد اإلسالمي، جملة بيت املشورة، العدد )15( نيسان 2021، ص: 

39 وما بعدها.
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تظهر جليًا من خالل  املستدامة  بالتنمية  الصكوك اخلرضاء يف عالقتها  فكرة  إن 
األسس التي تقوم عليها هذا الصيغة التمويلية؛ ويف مقدمتها املحافظة عىل البيئة 
وترشيد املوارد الطبيعية، والتوازن يف استخدام الطاقة بعيدًا عن اهلدر واإلرساف، 
كام تعزز فكرة الطاقة املتجددة، واحلد من االنبعاث احلراري، وكل ذلك له دور 
وقتنا  يف  اآلن  خيلفها  زال  وما  البيئي  التلوث  خلفها  التي  اآلثار  حماربة  يف  مهم 

املعارص.
بالربامج  الوعي  تزيد  الصكوك اخلرضاء  أن  إىل  السياق  يشار يف هذ  أن  ويمكن 
البيئية وفتح حوار موسع مع املستثمرين بشن املرشوعات التي تقلل من حدة تغري 

املناخ مع حتفيز األنشطة االقتصادية)24(.
وإمجاال يمكن احلديث عن املجاالت)25( األساسية الستخدام الصكوك اخلرضاء 

والسعي إىل حتقيق التنمية املستدامة عىل النحو اآليت:

الشكل 1: من إنجاز الباحث
)24( أمحد، الصكوك اخلرضاء، ص: 230.

)25( ينظر: رمحان، الصكوك اخلرضاء كخيار لتمويل االستثامر يف الطاقات املتجددة يف منطقة الرشق األوسط وشامل افريقيا، ص: 397. كورتل، دور 
الصكوك اخلرضاء يف حتقيق التنمية املستدامة يف ماليزيا، ص: 285 وما بعدها.
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فالصكوك اإلسالمية اخلرضاء بمختلف أقسامها تسعى لتحقيق التنمية املستدامة، 
وذلك باملسامهة يف التوازن بني التنمية والبيئة، وذلك بأقل قدر ممكن من استهالك 
املوارد الطبيعية وباحلد األدنى من التلوث والتقليل من االختالالت البيئية)26(.كام 
هتدف الصكوك اإلسالمية اخلرضاء إىل حتقيق مرتكزات االقتصاد األخرض عامة؛ 
بتخفيف  وذلك  البيئية؛  واالستدامة  االجتامعية  والعدالة  االقتصادية  كالتنمية 
األمن  حتقيق  وكذا  االقتصاد،  يعرفها  التي  االختالالت  ومعاجلة  والبطالة  الفقر 

الغذائي)27(.
عىل  املحافظة  مقدمتها  يف  األسس  من  جمموعة  عىل  اخلرضاء  الصكوك  فارتكاز 
فكرة  تعزيز  وكذا  الطاقة،  استخدام  يف  التوازن  الطبيعية،  املوارد  وترشيد  البيئة، 
الطاقة املتجددة، جعل منها عامال مهام للمساعدة يف جهود العامل ملحاربة اآلثار 
البيئية التي نشأت بسبب الثورة الصناعية. كام أن اإلقبال الكبري عىل هذا التمويل 

أسهمت فيه جمموعة من العوامل منها)28(:
تزايد املستثمرين املهتمني باالستثامر املستدام بيئًيا -
التنموية  - املرشوعات  لتمويل  الضخمة  األموال  رؤوس  إىل  احلاجة  زيادة 

املستدامة خاصة مشاريع الطاقة
الصكوك  - إصدار  تنظم  التي  املحاسبية  والرقابة  الرشعية  الضوابط  وجود 

وتداوهلا
مبدأ تقاسم املخاطر التي متيز الصكوك اإلسالمية عن السندات اخلرضاء،  -

ذي  التمويل  يفضلون  الذين  املستثمرين  مع  تتناسب  خيارات  تقدم  فهي 
املخاطر املنخفضة.

سنة  رينجت  مليار   67 بالفعل  ماليزيا  يف  اخلرضاء  الصناعات  قيمة  بلغت  وقد 
2012، وسجلت نموًا بنسبة 6 % بني عامي 2010 و2011، ومن املتوقع أن حتقق 

)26( اجليويس، اإلسالم والتنمية املستدامة، ص:59.
)27( كورتل، دور الصكوك اخلرضاء يف حتقيق التنمية املستدامة يف ماليزيا، ص: 287

)28( أمحد، الصكوك اخلرضاء، ص: 231.
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الصناعات مبلغ 53 مليار رينجيت ماليزي من إمجايل الدخل القومي بحلول عام 
)29(. كام قدر عدد مشاريع التكنولوجيا اخلرضاء يف ماليزيا املمولة تقليديًا   2020

سامهت  حيث  مرشوعًا؛  و145  بنكًا   23 بواسطة  2014م  متوز   31 يف  وإسالميًا 
ثاين أوكسيد  انبعاثات  وظيفة خرضاء، مع ختفيض   2054 املشاريع يف خلق  هذه 
الكربون بكمية تقدر بحوايل 29. 2 مليون طن، كام شملت أهم القطاعات املمولة 
قطاع بنسبة 80 %، قطاع املياه بنسبة 70. 17 %، قطاع البناء بنسبة 84. 0 %، وقطاع 

النقل بنسبة 0.36 %.)30( 
املتحدة  الواليات  يف  اخلرضاء  والصكوك  السندات  إصدار  نسبة  بلغت  كام 
األمريكية والصني وفرنسا ما نسبته 56 % من إمجايل اإلصدارات سنة 2017م)31(.

االقتصاد  نحو  التوجه  أن  إىل  تشري  الدراسات  فإن  باملغرب حتديدا  يرتبط  ما  أما 
األخرض عىل وجه العموم يمكن أن خيلق 300 ألف منصب شغل دائم، عالوة عىل 
30 %، مما  انبعاثات الغازات الدفينة بنسبة  تقليص إدماج الطاقات املتجددة من 
سيؤدي إىل حتسني صحة الساكنة وتعزيز التخفيف من آثار التغريات املناخية)32(.

المطلب الثالث: تجارب عالمية في إصدار الصكوك الخضراء

أواًل: تجربة الصكوك الخضراء في ماليزيا 
يتعلق  ما  وحتديدًا  اإلسالمي،  التمويل  جمال  يف  الرائدة  الدول  من  ماليزيا  تعد 
بذلك  فتعترب  البلدان األخرى،  املامثلة يف  بالصكوك اخلرضاء، متاشيًا مع اجلهود 
أول بلد إسالمي يطلق مصطلح الصكوك اخلرضاء بدعم من الصندوق السيادي 
 2017 2015 ؛ إذ صدر أول صك أخرض ماليزي يف يوليو  املاليزي منتصف عام 
)29( زحل، حفاظ، الرشيف عمر، أمهية التوجه نحو التمويل اإلسالمي األخرض )الصكوك اإلسالمية اخلرضاء( لتعزيز التنمية املستدامة باإلشارة إىل 

حالة ماليزيا، جملة اقتصاد املال واألعامل، املجلد 3، العدد الثاين، كانون األول، 2018م، ص:59.
)30( كورتل، دور الصكوك اخلرضاء يف حتقيق التنمية املستدامة يف ماليزيا، ص: 274-273.

)31( أمحد، الصكوك اخلرضاء، ص: 230.
)32( املجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي، ترسيع االنتقال الطاقي لوضع املغرب عىل مسار النمو األخرض، ص: 19 وما بعدها.
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فني  بإرشاف  الشمسية  الطاقة  يف  تستثمر  رشكة  باعتبار  تاداوانريجي«  قبل«  من 
من البنك الدويل، واستطاعت عرب هذه اآللية التمويلية تعبئة ما يناهز 250 مليون 
رينجت ماليزي لتمويل إنشاء حمطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بقدرة سعتها 
50 ميغاوات، وتوالت بعد ذلك إصدار الصكوك ما بني أكتوبر 2017 أصدرت 

مليار  قيمتها  تبلغ  عامليًا،  اخلرضاء  الصكوك  أكرب  بارك،  سوالر  كاونرتام  رشكة 
رينجت ماليزي، قصد متويل بناء ثالثة مصانع للطاقة الشمسية الضوئية، ويرتقب 
أن يولد هذا املرشوع ما يناهز 282 ميكاواط من الكهرباء. باإلضافة إىل إصدار 
رشكة Solar Power Sdn Bhd UITMصكوكا خرضاء بقيمة 240 مليون رينجت 

ماليزي، بغية متويل مرشوع حمطة توليد الطاقة الشمسية بقدرة 50 ميكاوات)33(.
وقد وصف املهتمون هبذا النوع من التمويل التجربة املاليزية بالرائدةيف املجال، 
قوية،  وتنظيمية  قانونية  حتتية  ببنية  مدعومة  املاليزية  الصكوك  سوق  اعتربوا  بل 
واعتامد معايري احلوكمة الرشعية، عالوة عىل احلوافز الرضيبية اجلذابة، فصارت 

بذلك جتربة فارقة يف التمويل األخرض والصكوك العاملية)34(.

ثانيًا: تجربة الصكوك الخضراء في أندونيسيا
أخذ  ما  نتيجة  مؤخرا،  املناخ  تغري  بمكافحة  امللتزمة  الدول  من  أندونيسيا  تعترب 
عليها من إصدار انبعاثات الغازات املسببة لالحتباس احلراري، وبخاصة بسبب 
حرائق الغابات املدمرة، ومن ثامر التعهدات التي قدمتها جاكرتا للمجتمع الدويل، 
كان من أولوياهتا االلتزام بتعزيز التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره، فتم 
الصادرة  السندات  من  بدعم  اجلوفية  احلرارة  من  الطاقة  لتوليد  مرشوع  تصميم 
لتقليص  النظيفة بأسعار معقولة وأيضا  الطاقة  الدويل، للوصول عىل  البنك  عن 

االنبعاثات الغازية املسببة لالحتباس احلراري بمقدار 1 ,1 مليون طن سنويا)35(.
)33( ينظر: أمحد، الصكوك اخلرضاء، ص: 235-234.

)34( زحل، أمهية التوجه نحو التمويل اإلسالمي األخرض، ص: 62.
)35( أمحد، الصكوك اخلرضاء، ص: 236.
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مخس  أجلها  دوالر  مليار   1.25 بقيمة  خرضاء  صكوكًا  إندونيسيا  باعت  كام 
سنوات. وحتمل الصفقة عائدا نسبته 3.75 باملئة مقارنة مع سعر اسرتشادي 4.05 

باملئة استخدمه املرصفيون للمستثمرين)36(.

ثالثًا: تجربة الصكوك الخضراء في اإلمارات العربية المتحدة
ويضاف إىل التجربتني السالفتني يف العامل العريب جتربة اإلمارات العربية املتحدة، 
دوالر  مليار   1,2 بقيمة  خرضاء  صكوكًا  املاجد  مجعة  رشكة  إصدار  يف  واملمثلة 
أمريكي، تم ختصيص عوائد اإلصدارات للمباين اخلرضاء والطاقات املتجددة، 
بإقبال  املاء، فقوبلت هذه اإلصدارات  إدارة  الطاقة وحتسني  باإلضافة إىل كفاءة 
املستثمرين عليها. كام عقدت رشاكة مع مركز ديب املايل العاملي وسوق ديب املايل 
حول تبني األول لتطوير الصكوك املستدامة، فأبرمت اتفاقية مع مبادرة اململكة 
للصكوك  اإلسالمية  الرشيعة  مع  متوافقة  معايري  لتطوير  املناخ  لسندات  املتحدة 
اخلرضاء  الصكوك  عىل  والرقابة  للمصادقة  مستقلة  بوحدة  يعد  مما  املستدامة، 

هبدف كسب ثقة املستثمرين وحتسني دور التمويل اإلسالمي األخرض)37(.
يع الطاقة في المغرب المبحث الثاني: إمكانية تفعيل دور الصكوك الخضراء لتمويل مشار

يعي المنظم للصكوك بالمغرب المطلب األول: اإلطار التشر
التي  املنتجات  من  مجلة  إقرار  عنه  نتج  املشاركة،  اقتصاد  عىل  املغرب  انفتاح  إن 
تقدمها البنوك التشاركية، وكذا تأسيس جلنة رشعية منبثقة عن املجلس العلمي 
وايل  ومنشورات  العقود  ونامذج  للمنتجات  الرشعية  املطابقة  بدور  تقوم  األعىل 
هتتم  كام  التشاركية،  البنوك  يف  الودائع  ضامن  صندوق  وعمليات  املغرب،  بنك 

بعمليات التأمني التكافيل وإصدار الصكوك.
)36( اندونيسيا 1,25 مليار دوالر يف أول إصدار للصكوك اخلرضاء، سكاي نيوز عربية، رابط املقال، https://cutt.us/DDRXW )تم حتميله: يف تاريخ 

.)2021/05/20

)37( تقرير حالة التمويل املستدام، سوق أبو ظبي العاملي، ص: 36.
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عاماًل  الصكوك  إصدار  يف  العاملية  التجارب  مسايرة  يف  اجلاحمة  الرغبة  وتشكل 
مهاًم يف إقرار املرشع املغريب هلذا النوع من التمويل، وكان ذلك بتضمني الصكوك 
املتوافقة مع الرشيعة اإلسالمية يف قانون تسنيد الديون ذي الرقم 33.06 والذي تم 
تغيريه ومتميه بالقانون 119.12، فعرف هذا القانون عدة تعديالت تم اقرتاحها من 
غرفتي الربملان، التي تروم تطوير البنوك التشاركية بخلق سوق للرساميل، وكذا 
2014 من  يناير   16 بتاريخ  املوافقة عليه  السيادية، ومتت  متكني إصدار الصكوك 
طرف املجلس احلكومي، وحلقته مجلة من التعديالت بام فيها الظهري الرشيف رقم 
24 ,18 ,1 صادر يف 25 من رجب 1439 املوافق ل 12 أبريل 2018 بتنفيذ القانون 

69.17 بتغيري وتتميم القانون رقم 33.06 املتعلق بتسنيد)38( األصول هذا القانون 

جاء بأمور منها بتعديل تعريف الصكوك، وتوضيح طلب الرأي باملطابقة من لدن 
التقيد، عالوة عىل مسألة تبسيط مساطر  املجلس العلمي األعىل وإجراء وظيفة 
وإجراءات عملية إصدار الصكوك)39(.

الرقم  املالية ذي  القوانني اخلاصة واإلجرائية من مثل قانون  باإلضافة إىل بعض 
 17/110 الرقم  ذي  الرشيف  الظهري  بتنفيذه  الصادر   2018 املالية  للسنة   17/68

الصادر يف 6 ربيع الثاين 1439 يوافقه 2017/12/25.
وختضع التمويالت التشاركية عمومًا – بام فيها الصكوك-ملراقبة اللجنة الرشعية 
ربيع   28 بتاريخ  الصادر   1.15.02 رقم  رشيف  بظهري  املحدثة  التشاركية  للاملية 
األول 1436 يوافقه 20 كانون الثاين 2015 بتتميم الظهري الرشيف رقم 300 .1.03 
العلمية)40(،  املجالس  تنظيم  بإعادة  املتعلق   2004 أبريل   22 بتاريخ  الصادر 
الترشيعات السالفة هي بمثابة اإلطار العام للصكوك، تلتها قوانني ومناشري ذات 

طابع إجرائي خاص كالتي تصدر عن وايل بنك املغرب.
أو جمموعة  ديون مؤسسة  بتملك  للتسنيد  قيام صندوق توظيف مجاعي  املتمثلة يف  املالية  »العملية  القانون 33.06  1 من  املادة  التسنيد حسب   )38(

مؤسسات مبادرة بواسطة إصدار حصص وعند االقتضاء سندات دين«.
https://cutt.us/ 39( البدري، سعاد، مظاهر انفتاح النظام املايل املغريب احلديث ”املالية التشاركية نموذًجـا“، جملة القانون واألعامل الدولية، رابط املقال(

BpDuP )تم حتميله يف تاريخ: 2021/05/21 عىل الساعة 10:38(.

)40( منشور باجلريدة الرسمية عدد 6333 بتاريخ 9 فرباير 2015 .
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القانون  حــدد  األول،  املطلب  يف  إليه  املشار  الصكوك  تعريف  إىل  فباإلضافة 
صندوق  قبل  من  إصدارها  يمكن  التي  الصكوك  شهادات  أصناف   )41(  69.17

التسنيد)42( حيث جاء يف املادة 2 جمموعة من أنواع الشهادات:
شهادات صكوك التمويل التي يتم بواسطتها متلك األصول -
أصول  - أو  منافع،  أو  أصول،  هبا  متلك  التي  اإلجارة  صكوك  شهادات 

مؤجرة، أو قابلة للتأجري، سوء تعلق األمر بالعقار أو املنقول أو اخلدمات.
شهادات صكوك االستثامر، لتمويل مشاريع استثامرية أو توفري السيولة هلا  -

سواء باملضاربة أو الوكالة أو املشاركة.
شهادات صكوك املحافظ االستثامرية -
أي أصناف شهادات أخرى حمددة بنص تنظيمي. -

هذه  أنواع  من  نوع  لكل  التقنية  واخلصائص  املضامني  أن  إىل  القانون  أشار  كام 
املجلس  باملطابقة من طرف  الرأي  بعد  تنظيمي  بموجب نص  يكون  الشهادات 
العلمي األعىل، ويكون ذلك عن طريق اهليئة املغربية لسوق الرساميل بناء عىل 

إجراءات شكلية حمددة)43(.

المطلب الثاني: حوافز إصدار الصكوك الخضراء بالمغرب

أوال-التنظيم القانوني للصكوك بالمغرب
متثل الصكوك اإلسالمية موجودات حتتوي عىل نقود وديون وأعيان ومنافع ويف 
بناء عىل  أهنا تصدر  دام  منها، وما  أو أصناف  تقترص عىل صنف  بعض األحيان 
صيغ التمويل اإلسالمي املعلومة، فإهنا تتعرض جلملة من املخاطر؛ منها خماطر 

)41( منشور باجلريدة الرسمية عدد 6667، 23 أبريل 2018 
مؤسسة  ديون  متلك  يف  غرضه  ينحرص  مشرتكة  »ملكية   :33.06 القانون  من   3 املادة  منطوق  حسب  التسنيد  صندوق  يعترب   )42(
دين. سندات  االقتضاء  وعند  حصص  إصدار  طريق  عن  أدناه   16 املادة  يف  إليها  مشار  هو  كام  مبادرة  مؤسسات  جمموعة   أو 

ال يتمتع الصندوق بالشخصية املعنوية«.
)43( املادة 2 من القانون 69,17.
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التشغيل، واملخاطر الرشعية)44(. وال شك أن  االئتامن، وخماطر السوق، وخماطر 
هلذه املخاطر دورا يف حتقيق التنمية سلبًا وإجيابًا، ولذلك اهتمت هبا الترشيعات 
املقارنة يف تنظيم إصدار الصكوك وتداوهلا، كام أن اإلطار الترشيعي للصكوك أمر 
له أمهية متميزة يف تفعيل التعامل بالصكوك، ألهنا أداة مالية مستحدثة حتتاج إىل 
إطار ترشيعي ضامنًا لتنظيم التعامل)45(، فنجد املرشع املغريب بدوره أوىل األمهية 

هلذا النوع من التمويل من جوانب متعددة:

كيد على مشروعية شهادات الصكوك 1. التأ

التي يمكن  69.17 السالف ذكره جمموعة شهادات الصكوك  القانون   لقد حدد 
كون  وجوب  عىل  نفسه  اآلن  يف  القانون  ونص  إصدارها،  التسنيد  لصندوق 
من  املنبثقة  الرشعية  اللجنة  لدن  من  جمازًا  يكون  بأن  مرشوعًا،  التصكيك  حمل 
املجلس العلمي األعىل وبناء عىل العقود الرشعية )املرابحة، اإلجارة، املشاركة، 
املضاربة...( وقد جاء يف املادة الثانية من نفس القانون« يشرتط قبل تأسيس أي 
صندوق للتسنيد مصدر لشهادات صكوك توظف لدى املستثمرين املقيمني، أن 
- 4 أدناه«.   7 املادة  العلمي طبقا ألحكام  باملطابقة من لدن املجلس  يصدر رأي 
لسوق  املغربية  اهليئة  لدن  من  باملطابقة  الرأي  ملف  عرض  املرشع  أوجب  كام 
الرساميل، وتضمينه مرشوع نظام تسيري صندوق التسنيد املعني وملخصا لعملية 

التمويل املزمع القيام هبا تعده مؤسسة تدبري صندوق التسنيد)46(.
كام نص القانون عىل أنه »بالنسبة لصناديق التسنيد املصدرة لشهادات الصكوك، 
يف  حمددة  هي  كام  التشاركية  البنوك  طرف  من  إال  املذكورة  املهام  مزاولة  حيق  ال 

القانون 103.12 املتعلق بمؤسسات االئتامن واهليئات املعتربة يف حكمها«)47(.
)44( ينظر تفصيلها: دوابه، الصكوك اإلسالمية بني النظرية التطبيق، ص: 121.

2014م،  األوىل،  الطبعة  واالقتصادية،  الفقهية  الدراسات  مركز  مرص،  والتطبيق،  النظرية  بني  للتمويل  كأداة  الصكوك  جابر،  أمحد  بدران،   )45(
ص:129.

)46( املادة 2 من القانون 69.17.

)47( املادة 2 من القانون 69.17.
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أهم األسس  التصكيك، من  الرشيعة اإلسالمية يف عملية  إىل أحكام  واالستناد 
وتداول  إصدار  جيوز  ال  حيث  اإلسالمي،  التصكيك  تقنية  عليها  تقوم  التي 
الرشعية  املحظورات  عن  االبتعاد  بمعنى  رشعي،  عقد  دون  إسالمية  صكوك 

كالغرر والربا، وبيع الكاىلء بالكالئ ونظام املشتقات التقليدية)48(

2. الرقابة المالية والشرعية على شهادات الصكوك

ففيام يرتبط بالرقابة املالية حيال هذا النوع من التمويل طبقًا للمرشع املغريب فتنقسم 
إىل رقابة خارجية ورقابة داخلية؛ فاألوىل تتمثل يف البنك املركزي وهو مؤسسة 
الصادرة  والنظم  املقتضيات  تلتزم  املؤسسة  أن  الطمأنة عىل  مهمته  مالية وطنية، 
عنه، وكذا اللوائح املالية الداخلية وأي خمالفات مالية، كام االلتزام بام صدر عن 

اللجنة الرشعية، أما الداخلية فتتمثل يف مراقبي احلسابات، ومحلة الصكوك)49(.
وإىل جانب الرقابة املالية التي ختضع هلا شهادات الصكوك، فإن ثمة رقابة أخرى 
مرتبطة باجلانب الرشعي، وهي أهم ركيزة ومقوم هلذه األداة املالية، بحيث ألزم 
املرشع املغريب القيد بالرأي باملطابقة يف شأن العمليات التي تسبق إصدار الصكوك 
التشاركية،  للاملية  الرشعية  اللجنة  ما صدر من  بناء عىل  تليها،  التي  والعمليات 
الرأي باملطابقة فيام يتعلق بالصكوك عن طريق اهليئة املغربية  إبداء  ويقدم طلب 
لسوق الرساميل)50(. وال شك أن هذه املقتضيات ملام يوائم معايري احلكامة خاصة 

ما يتعلق بالشفافية واالستقاللية.

3. العقوبات التأديبية الجنائية

يتعرضون هلا بسبب  التي قد  املخاطر  وذلك من أجل محاية مالك الصكوك من 
)48( خوالد، أبوبكر الرشيف، التصكيك اإلسالمي ودوره يف جتنب حدوث األزمات املالية: األزمة املالية العاملية )2008( نموذجا، جملة بيت املشورة، 

العدد )7( أكتوبر 2017، ص: 220 وما بعدها.
)49( للتفصيل ينظر: وعال، حلسني، شهادات الصكوك يف ضوء القانون املغريب، بحث لنيل شهادة املاسرت )غري منشور( كلية الرشيعة أكادير، 2019-

2020، ص: 100 وما بعدها

)50( وعال، شهادات الصكوك يف ضوء القانون املغريب، ص: 100.
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حيث  الصوري...(،  )كاإلصدار  الصكوك  إصدار  يف  احلاصلة  االختالالت 
خصص املرشع املغريب يف القانون 33,06 املعدل واملتمم بالقانون 69.17، من املادة 
87 إىل املادة 111، شملت عقوبات تأديبية تتمثل يف النبيه، أو اإلعذار أو اإلنذار 

بالتسنيد  املتعلقة  القانون  أحكام  تتمثل  التي  املؤسسات  إىل  موجها  التوبيخ  أو 
وشهادات الصكوك. كام شمل القانون أيضا عقوبات حبسية تصل إىل 5 سنوات، 

وغرامات مالية تصل إىل: 1000000 درهم.

ثانيًا-مواءمة السوق المغربي للصكوك الخضراء
الصكوك  هبا  حتظى  التي  البالغة  األمهية  األول  املطلب  يف  احلديث  معنا  سبق 
اخلرضاء يف حتقيق التنمية املستدامة، واالقتصاد األخرض ال خيتلف عن االقتصاد 
العادي يف هذا اجلانب، وهو يسعى أيضا إىل حتقيق الرفاهية املادية جلميع املواطنني 
بموازاة مع االستدامة؛ هذه األخرية ال تتحقق إال باستخدام الطاقات املتجددة 
التي تؤمن طاقة أكثر استدامة وأقل كمية. وهنا نتساءل إىل أي حد يوائم السوق 

املغريب إصدار الصكوك اخلرضاء؟
فإن  باملغرب،  الصكوك  شهادات  إلصدار  املؤطرة  القانونية  املنظومة  جانب  إىل 
ثمة جمموعة من العوامل تعترب حمفزات إلنجاح جتربة الصكوك اخلرضاء باملغرب، 

ويمكن إمجال هذه احلوافز يف أمرين:
إىل  عمومًا  باملغرب  الطاقية  السياسة  تسعى  بحيث  الطاقي:  األمن  تحقيق   .1

حتقيق األهداف التقليدية وحتقيق األمن الطاقي وتوسيع شبكة الكهرباء وتوفري 
الوصول إىل الطاقة إىل أكرب عدد من املواطنني، وقد تم اعتامد اسرتاتيجية الطاقة 
الطاقة  إمدادات  ضامن  إىل  باألساس  هتدف   ،2009 مارس  يف  املغربية  الوطنية 
تكلفة.  بأقل  إليها  الوصول  إمكانية  وكذا  االستقالل،  منذ  دائاًم  قلقًا  باعتباره 
تنويع  الطاقة من خالل  اململكة عىل  اعتامد  احلد من  إىل  كام هتدف االسرتاتيجية 
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قدرهتا  بسبب  الكهرباء،  مزيج  بالفحم كمصدر أسايس يف  إذ حتتفظ  مصادرها؛ 
ومن  أمثل.  بشكل  املتاحة  الغاز  موارد  من  االستفادة  مع  وتوفرها،  التنافسية 
2020م،  املتجددة بحلول  الطاقــات  42 % من  يناهز  ما  إىل  الوصول  األهداف 
و52 % يف 2030 موزعة عىل النحو اآليت: 20 % من الطاقة الشمسية و20 % من 

الرياح و12 % كهرمائية)51(.
وتندرج هذه اجلهود ضمن االلتزام الذي أخذه املغرب عىل عاتقه لتعزيز الطاقات 
املتجددة، وذلك لتقليص التبعية الطاقية للملكة عىل مستوى الواردات، فبالرغم 
هذه  تزال  فام   2008 سنة  املغرب  يف  الطاقية  التبعية  لنسبة  الطفيف  الرتاجع  من 
النسبة مرتفعة حيث بلغت 93 % سنة 2017 )52(. ففي سنة 2017 ارتفعت فاتورة 
استرياد الطاقة يف املغرب إىل 69,5 مليار درهم مغريب بام يعادل 7,3 مليار دوالر 

أمريكي، 6,3 مليار يورو)53(.
لتلبية  األحفوري  الوقود  عىل  يكون  األغلب  يف  املغرب  اعتامد  أن  بالتنبيه  جدير 
القدرة  من   %  68 حوايل  األحفوري  الوقود  ويمثل  الطاقة.  عىل  املحيل  الطلب 
املركبة، وسجل املغرب أعىل نسبة استهالك هذا الوقود األحفوري سنة 2012 بام 
يعادل أما نسبة 32 % الباقية فتأيت من موارد طاقة متجددة، وهي يف غالبيتها مائية 
لالستهالك  الطبيعي  والغاز  النفط  بعض  املغرب  إنتاج  ورياح وشمسية. ورغم 
املحيل، إال أهنا مضطرة السترياد أغلب ما حتتاجه من الوقود األحفوري. ويأيت 
93 % من استهالك الطاقة األساسية اإلمجالية من النفط والغاز الطبيعي والفحم. 

وتسعى الدولة لتلبية الطلب املتنامي عىل الطاقة بقدر أقل من االسترياد عن طريق 
االلتحاق بركب اإلمكانيات اهلائلة للطاقة املتجددة هبا)54(.

)51( ويف هذا الصدد يأيت مرشوع ورزازات للطاقة الشمسية املركزة )نور( وهو جزء من خطة الطاقة الشمسية املغربية التي هتدف إىل إنتاج ما ال يقل عن 
2جيكاوات من الطاقة الشمسية بحلول 2020 أي ما يعادل 14 % من الطاقة القائمة باملغرب. ينظر: املغرب تعزيز النزاهة يف قطاعات الطاقة، منظمة 

التعاون والتنمية االقتصادية، يونيو 2018، ص: 20 وما بعدا بترصف. 
)52( التقرير السنوي للمجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي لسنة 2018، املرفوع إىل صاحب اجلاللة امللك حممد السادس –نرصه اهلل- ص: 98.

)53( احلسنني، مروة، حتليل العالقة بني استهالك الطاقة املتجددة والنمو االقتصادي يف املغرب باستخدام نموذج االنحدار الذايت لإلبطاء املوزع غري 
اخلطي، جملة دراسات املجلد 22، العدد الثاين، أبريل 2021م، ص: 11.

الساعة  عىل   2021/05/22 تاريخ:  يف  حتميله  )تم   -https://www.rcreee.org/ar/member الطاقة،  وكفاءة  املتجددة  للطاقة  اإلقليمي  املركز   )54(
.)6:56
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وحتقيق األمن الطاقي جعل املغرب ينخرط بقوة يف جمال الطاقة املتجددة، والدليل 
قبل  من   2016 سنة  بداية  يف  للطاقة  ورزازات  واحد  نور  حمطة  افتتاح  ذلك  عىل 
باقي  استكامل  انتظار  يف  شأنه-  وأعال  اهلل  أعزه   – السادس  حممد  امللك  جاللة 
مكونات املحطة : نور 2، نور 3 و نور 4 ؛ إذ يعترب نور  ورزازات  مرشوًعا طموًحا 
أطلقته اململكة يف مايو 2013، والذي يتوقع أن ينتج 580 ميجاوات بحلول عام 
2020. وهبذه القدرة املوحدة، سيكون أكرب موقع إلنتاج الطاقة الشمسية متعدد 

التقنيات يف العامل. تغطي مساحة املرشوع اإلمجالية 1.4 مليون مرت مربع. وهكذا، 
تشغيله  أثناء  الكهرباء  يكفي من  ما  تولد  املرشوع وحده  األوىل من  املرحلة  فإن 

التزويد650.000 منزل)55(.

2. االستهالك الطاقي

تضاعف   1972 سنة  البيئة  مؤمتر  انعقاد  بعد  أنه  املتحدة  األمم  منظمة  تسجل 
سكان العامل إىل ما يقارب 7 مليارات نسمة)56(، ومل يكن املغرب استثناء عن هذا 
التضاعف فلام كان عدد السكان إىل غاية هناية القرن التاسع عرش خاضعا لنظام 
ديموغرايف شبه طبيعي جد منخفض، أصبح النمو السكاين من القرن العرشين 
ملحوظًا، ففي اخلمسينيات منه تزايد عدد السكان، بحوايل نصف مليون نسمة 
سنويًا، وهكذا انتقلت من 6 ,11 مليون نسمة سنة 1960 إىل 20 مليون سنة 1982، 
 .)57(  2018 نسمة  مليون   35,219 إىل  النسبة  ووصلت   2004 سنة  مليون  و29,9 
للموارد  كبري  استالك  عنه  ينتج  أمهيته،  عىل  السكاين  التزايد  هذا  أن  جدال  وال 
بام فيها املوارد الطاقية؛ إذ يعرف السوق املغريب استهالكا متزايدا للطاقة، حيث 
أشارت التقارير إىل أن حجم استهالك الطاقة الكهربائية باملغرب ارتفع إىل نسبة 
4 % يف هناية سبتمرب 2017 مقارنة مع 2016 التي شهدت نسبة استهالك 1,9 %، 

)55( املركز اجلهوي لالستثامر درعة تافياللت، https://draatafilaletinvest.com/ar )تم حتميله بتاريخ: 2021/05/27(.
)56( التنمية املستدامة والعمل الالئق والوظائف اخلرضاء، مؤمتر العمل الدويل 2013، 2012، الطبعة األوىل، 2013، ص: 76.

)57( السكان والتنمية يف املغرب، التقرير الوطني 2019، بتعاون مع صندوق األمم املتحدة للسكان، مطبعة لون، الرباط، طبعة أكتوبر 2019، ص: 
.31
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وشهدت مبيعات الطاقة الفولطية العالية جدًا واملتوسطة ارتفاعًا بنسبة 4,6% يف 
2016، ويرجع اخلرباء  عام   % 1 بـ  2017،مقارنة  األشهر التسعة األوىل من عام 

هذا االرتفاع إىل زيادة مبيعات الطاقة ذات الفولطية العالية جدا والعالية)58(.
الطاقي،  لالستهالك  املتزايد  االرتفاع  نالحظ  فإننا  املعطيات  هذه  عىل  وبناء 
أنواعها. وهذا  الطاقة بشتى  املتزايد عىل  الطلب  ينتج عنه  السالفة، مما  لألسباب 
الطلب بدوره أيضًا نتج عنه ارتفاع الواردات من الطاقة، ففي هناية سبتمرب 2017 
2,9 % يف  الصافية من  الطاقة  الطلب عىل  لريتفع   % 18,1 الواردات  بلغ حجم 

أيلول2016 إىل 5 % من الفرتة نفسها سنة 2017.)59(

المطلب الثالث: مقترحات إصدار الصكوك اإلسالمية الخضراء بالمغرب
سندات  أول  بإطالق  قام  بحيث  األخرض،  التمويل  يف  جتربة  للمغرب  كان  لقد 
خرضاء سنة 2018 للمساعدة يف متويل مشاريع الطاقة الشمسية، كام كان القطاع 
اخلاص مع هناية 2018م يمتلك حمطات طاقة متجددة ويديرها بشكل فعيل. غري 
أن ما ختتص به السندات التقليدية من التعامل بالربا املخالف للرشيعة اإلسالمية، 

جيعل من الصكوك اإلسالمية اخلرضاء بدياًل حقيقيًا هلا.
والتطبيق  التنزيل  آليات  تبقى  املغرب،  هبا  يتميز  التي  الطبيعية  املؤهالت  وأمام 
باسم  تصدر  الصكوك  أن  ومعلوم  متنوعة،  أيضا  اخلرضاء  للصكوك  األمثل 
مالكيها مقابل تقديم رأس املال الالزم إلنشاء املرشوع والذي يمكن للمرشوع 
يكون  أن  البد  أي  واألرباح؛  العوائد  واستدرار  الستغالله  موجودا،  يكون  أن 
التنمية  حتقق  كام  املادية،  بالفائدة  املالك  عىل  تعود  اقتصادية  وجدوى  هدف  له 

املستدامة.
والعقود  الصيغ  تنويع  املغريب؛  املرشع  عليها  راهن  التي  اآلليات  من  كان  ولقد 

)58( منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، املغرب تعزيز النزاهة يف قطاعات الطاقة، ص: 20.

)59( منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، املغرب تعزيز النزاهة يف قطاعات الطاقة، ص: 20.
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حسب املادة 2 من القانون 69.17، حيث جاء فيها:« حتدد كام ييل أصناف شهادات 
صكوك  شهادات   -  1 التسنيد:  صندوق  قبل  من  إصدارا  يمكن  التي  الصكوك 
التمويل، والتي يتم بواسطتها متلك األصول، سواء تعلق األمر بشهادات صكوك 
ملكية  بواسطتها  يتم  والتي  اإلجارة،  - شهادات صكوك   2 السلم.  أو  املرابحة، 
أصول أو ملكية منافع أصول مؤجرة أو قابلة للتأجري، سواء تعلق األمر بإجارة 
عقارات، أو منقوالت، أو خدمات. ويمكن أن تكون هذه األصول موجودة أو 
بواسطتها متويل  يتم  - شهادات صكوك االستثامر، والتي   3 الذمة.  موصوفة يف 
صكوك  بشهادات  األمر  تعلق  سواء  هلا،  السيولة  توفري  أو  استثامرية  مشاريع 
االســـتثامرية.  املحافظ  صكوك  شهادات   -  4 املشاركة.  أو  الوكالة  أو  املضاربة 

5 - أي أصناف شهادات صكوك أخرى حتدد بنص تنظيمي«.
بالرجوع إىل املادة 2 من القانون 69.17 أناط املرشع املغريب حق إصدار الصكوك 
االئتامن  بمؤسسات  املتعلق   103.12 القانون  التشاركية كام هي حمددة يف  للبنوك 
املصدرة  التسنيد  لصناديق  بالنسبة  أوجب  كام  حكمها،  يف  املعتربة  واهليئات 
لدى  أو  التشاركية  البنوك  لدى  الضامنات  عىل  احلصول  الصكوك  لشهادات 
هي  كام  التكافيل  التأمني  مهام  ملزاولة  املعمدة  التأمني  وإعادة  التأمني  مقاوالت 

حمددة يف القانون 99.17 املتعلق بمدونة التأمينات.
ولقد حبا اهلل اململكة املغربية بموقع جغرايف اسرتاتيجي متميز، يمكنه من وديعة 
شمسية كبرية والتي تصل إىل أكثر من 3000 ساعة يف السنة من أشعة الشمس، 
أي إشعاع أكثر من 5.6 كيلو واط ساعة للمرت املربع الواحد ويف اليوم الواحد)60(. 
وبناء عليه يمكن للرشكات املخول هلا قانونا إصدار الصكوك بعد أخذ املوافقة من 
لدن اللجنة الرشعية للاملية التشاركية املنبثقة من املجلس العلمي األعىل واملخول 
املبادرة أو  الرأي باملطابقة، وتسمى اجلهة األصلية املصدرة باملؤسسة  هلا إصدار 
املصدر األصيل –كالبنوك التشاركية- لالكتتاب فيها من طرف اجلمهور بام يوفر 

)60( موقع وزارة الطاقة واملعادن والبيئة، https://www.mem.gov.ma/ar/Pages/secteur.aspx?e=3&prj=12 )تم حتميله بتاريخ: 2021/05/27(.
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السيولة الالزمة لرشاء األلواح الشمسية والعتاد املرتبط هبا وكراء املساحات التي 
بني  ما  يرتاوح  مزرعة  كل  بناء  تكلفة  أن  علام  األلواح،  هذه  تنصيب  فيها  سيتم 
60000 يورو إىل 2000000 يورو حسب حجم األسطح التي سيتم عليها تثبيت 

األلواح الشمسية)61(، كام يتوىل وكيل اإلصدار أو ما يسميه املرشع املغريب مؤسسة 
التدبري، عملية اإلصدار وتقوم باختاذ مجيع إجراءاته من إنشاء وبيع األوراق املالية 
املؤسسة  هذه  تتكلف  كام  اإلصدار،  نرشة  يف  حمدد  مبلغ  مقابل  الصكوك  حلملة 
مصدر  بني  القائمة  العالقة  وتكون  للتسنيد،  اجلامعي  التوظيف  صندوق  بتدبري 
املكتتبني  حصة  هي  االكتتاب  وحصيلة  الرشكة،  عقد  هي  واملكتتبون  الصكوك 
يف رأسامل الرشكة؛ حيث يمتلك محلة الصكوك موجودات الرشكة وفقا لقاعدة 
ويتحملون  صكوك  من  يملكون  ما  بنسبة  األرباح  فيستحقون  بالغرم،  الغنم 
عقد  مدة  عىل  بناء  املشاركة  صكوك  آجال  وتتحدد  النسبة.  لذات  وفقا  اخلسارة 

الرشكة املربم بني محلة الصكوك واملصدر هلا.
العاملة يف  باستئجار األلواح للرشكات  إما  املنتوج  عىل أن تكون طريقة استثامر 
جمال الطاقة ومن ثمة تبيعه هذه الرشكة بثمن متفق عليه للمكتب الوطني للكهرباء 
واملاء الصالح للرشب، باعتباره رشكة مملوكة للدولة، أو أن تكون إدارة املرشوع 
من طرف الرشكة املصدرة للصكوك أو جهة أخرى ويتم بيع املنتوج من الطاقة 
بشكل مبارش إىل املكتب الوطني للكهرباء وفق مدة زمنية متفق عليها. ويمكن 
للجهة املصدرة أن تقوم برشاء نصيب محلة الصكوك يف عقد املشاركة بالتدريج 

وفق برنامج زمني حمدد وعىل فرتات زمنية معينة من خالل املشاركة املتناقصة. 
بفعل  الرحيية  الطاقة  توليد  عىل  أيضًا  التمويل  من  النوع  هذا  يقع  أن  ويمكن 
املغرب  يف  الرحيية  املناطق  وترتكز  ميغاواط،   6000 حوايل  إىل  تصل  التي  الرياح 
يف أقىص الشامل، عالوة عىل منطقة املحيط األطليس)62(. سواء عن طريق صكوك 
)61( كورتل، فريد، عرقوب خدجية، الصكوك اإلسالمية اخلرضاء خيار متزايد عىل االستثامر بطريقة مستدامة ومسؤولة، املؤمتر العلمي الدويل: اإلبداع 

والتميز يف االقتصاد والتمويل اإلسالمي، جامعة البليدة، اجلزائر، 2017، ص: 244.
)62( مرشي، عبد الرؤوف، آليات متويل االقتصاد األخرض للتوجه نحو التنمية املستدامة عرض جتارب بعض الدول )األردن، املغرب، اجلزائر(، بحث 

نيل شهادة املاسرت )غري منشور( جامعة العريب بن مهيدي، أم البواقي، 2018-2019م، ص: 75-74.
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حصيلة  تستغل  صكوكا  التشاركي  البنك  يصدر  بحيث  املوازي،  االستصناع 
االكتتاب فيها يف توليد الطاقة الرحيية، ليكون املكتتبون فيها هم املشرتون للعني 
املصنوعة )الطاقة الرحيية( وحصيلة االكتتاب هي تكلفة املصنوع، ويتولوا بيعها 
بثمن متفق عليه للرشكات العاملة يف قطاع الطاقة أو للمكتب الوطني للكهرباء 

واملاء الصالح للرشب.
جدير بالذكر أن كلفة اإلنتاج لكيلواط واحد من الطاقة الكهروضوئية والرحيية 
سعر  انخفاض  إىل  أساسا  ذلك  ويرجع  العامل؛  يف  كلفة  األدنى  بني  من  باملغرب 

اللوحات الكهروضوئية بأزيد من 80 % يف أقل من عرش سنوات)63(.
تقديمه  تم  ما  إىل  بالنظر  األرباح  الصكوك ستساهم يف حتقيق  أن هذه  وال شك 
من معطيات ختص االستهالك الطاقي باملغرب، عالوة عىل نسبة الواردات منها، 
كام تعد بخلق مناصب شغل مهمة، وكذا حتقيق التنمية احلقيقية مع مراعاة البيئة 

واملحافظة عىل املوارد.
الخاتمة:

أحكام  مع  تتفق  التي  املستجدة،  التمويل  أدوات  من  اخلرضاء  الصكوك  تعد 
الرشيعة اإلسالمية كام تسعى إىل حتقيق مقاصدها يف حفظ البيئة، لكوهنا تستهدف 
التنمية احلقيقية باملشاريع ذات املداخيل العالية، ويظهر ذلك من خالل التجارب 
إلنجاح  العوامل  من  مجلة  تضافرت  وقد  اخلرضاء،  الصكوك  إصدار  يف  العاملية 
املستدامة،  التنمية  لتحقيق  اخلرضاء  الصكوك  إصدار  إمكانية  يف  املغرب  جتربة 

وبناًء عليه يمكن التوصل إل جمموعة من النتائج:
للصكوك اإلسالمية اخلرضاء دور مهم يف حتقيق التنمية املستدامة بأبعادها  -

املختلفة.
يعطي  - واالستثامر،  واإلجارة  التمويل  صكوك  بني  الصكوك  صيغ  تنوع 

)63( املجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي، ترسيع االنتقال الطاقي لوضع املغرب عىل مسار النمو األخرض، 2020، ص: 15.
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فرصًا كثرية لالستثامر يف االقتصاد األخرض بناء عىل تلك العقود والصيغ.
لتحقيق  - استغالهلا  يمكن  املتجددة،  الطاقة  مصادر  عىل  املغرب  يتوفر 

االكتفاء الذايت من الطاقة وختفيف عبء االسترياد من اخلارج.
التشاركي  - للتمويل  واعدة  أفاقا  ستفتح  اخلرضاء  اإلسالمية  الصكوك 

باملغرب أسوة بالتجارب املقارنة.
لتحقيق  - الدولة  وسعي  باملغرب،  للطاقة  املرتفع  االستهالك  جانب  إىل 

األمن الطاقي، فإن إنجاح جتربة إصدار الصكوك اخلرضاء مسنود باإلطار 
القانوين املنظم هلا.

ويمكن أن نشري يف هذا املقام إىل جمموعة من التوصيات أمهها:
العتاد  - استرياد  يف  العاملة  للرشكات  واجلمركية  الرضيبية  اإلعفاءات 

واملتعلق بتوليد الطاقات سواء الشمسية أو الرحيية.
التوعية بأمهية االستثامر يف االقتصاد األخرض يف صفوف رشائح املجتمع  -

املغريب.
مازال قانون إصدار الصكوك باملغرب حيتاج إىل دراسات وأبحاث، نظرا  -

حلداثته يف املنظومة القانونية اخلاصة بالتمويل التشاركي.
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قائمة المصادر والمراجع:
القرآن الكريم. -
ابن سيده، عيل بن إسامعيل، املحكم واملحيط األعظم، بريوت، دار الكتب  -

العلمية، الطبعة األوىل، 1421هـــ.
ابن عاشور، حممد الطاهر، التحرير والتنوير، تونس، الدار التونسية للنرش،  -

د.ط، 1984.
ابن فارس، أمحد، معجم مقاييس اللغة، بريوت، دار الفكر، د.ط، 1979م. -
األوسط،  - الرشق  بحوث  جملة  اخلرضاء،  الصكوك  إسامعيل،  حممد  أمحد، 

العدد 58، اجلزء 2، 2020م.
الرشعية،  - املعايري  اإلسالمية،  املالية  للمؤسسات  واملراجعة  املحاسبة  هيئة 

فهرسة مكتبة فهد الوطنية،2017م. 
النظرية والتطبيق، مرص،  - للتمويل بني  بدران، أمحد جابر، الصكوك كأداة 

مركز الدراسات الفقهية واالقتصادية، الطبعة األوىل، 2014م.
البدري، سعاد، مظاهر انفتاح النظام املايل املغريب احلديث “املالية التشاركية  -

https:// املقال  رابط  خمترص  الدولية،  واألعامل  القانون  جملة  نموذًجـا”، 
 cutt.us/BpDuP

-  ،2018 لسنة  والبيئي  واالجتامعي  االقتصادي  للمجلس  السنوي  التقرير 
املرفوع إىل صاحب اجلاللة امللك حممد السادس –نرصه اهلل-.

التنمية املستدامة والعمل الالئق والوظائف اخلرضاء، مؤمتر العمل الدويل  -
2013، 2012، الطبعة األوىل، 2013م.

رسدار، عبد الرمحان، التنمية املستدامة، األردن، دار الراية، الطبعة األوىل،  -
2015م.

مؤسسة  - األردن،  املستدامة،  والتنمية  اإلسالم  راشد،  عودة  اجليويس، 
فريدريش ايربت، د.ط، 2013م.

والنمو  - املتجددة  الطاقة  استهالك  بني  العالقة  حتليل  مروة،  احلسنني، 
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املوزع  لإلبطاء  الذايت  االنحدار  نموذج  باستخدام  املغرب  يف  االقتصادي 
غري اخلطي، جملة دراسات املجلد 22، العدد الثاين، أبريل 2021م.

حدوث  - جتنب  يف  ودوره  اإلسالمي  التصكيك  الرشيف،  أبوبكر  خوالد، 
األزمات املالية: األزمة املالية العاملية )2008( نموذًجا، جملة بيت املشورة، 

العدد )7( أكتوبر 2017م.
دار  - القاهرة،  التطبيق،  النظرية  بني  اإلسالمية  الصكوك  أرشف،  دوابه، 

السالم للطباعة والنرش، الطبعة األوىل، 2009م.
يف  - االستثامر  لتمويل  كخيار  اخلرضاء  الصكوك  وآخرون،  أمل،  رمحان، 

الطاقات املتجددة يف منطقة الرشق األوسط وشامل افريقيا، املجلة العاملية 
لالقتصاد واألعامل، 8، )3(، 2020م.

اإلسالمي  - التمويل  نحو  التوجه  أمهية  عمر،  الرشيف  حفاظ،  زحل، 
األخرض، جملة اقتصاد املال واألعامل، اجلزائر، م 3، العدد2، دجنرب 2018م.

صندوق  - مع  بتعاون   ،2019 الوطني  التقرير  املغرب،  يف  والتنمية  السكان 
األمم املتحدة للسكان، مطبعة لون، الرباط، طبعة أكتوبر 2019م.

سلامن، هيثم، اليورانيوم والصخر الزيتي املصادر املستقبلية إلنتاج الطاقة  -
بحوث  فرج،  سكنة  نموذًجا،  واألردن  املغرب  العريب،  الوطن  يف  البديلة 
املؤمتر العريب الدويل الثالث عرش للثروة املعدنية، مراكش اململكة املغربية، 

28-30 أبريل 2014م.

الطاقة يف األردن من خالل صكوك  - عربيات، وائل حممد، متويل مشاريع 
التمويل اإلسالمي، جملة دراسات، املجلد 45 العدد 1، سنة 2018م.

العزاوي، فالح معروف، التنمية املستدامة والتخطيط املكاين، األردن، دار  -
دجلة، الطبعة األوىل، 2016م.

الكبري،  - الرشح  غريب  يف  املنري  املصباح  عيل،  بن  حممد  بن  أمحد  الفيومي، 
املكتبة العلمية، د.ط، د ت.

العاملية  - األكاديمية  ماليزيا،  اإلسالمي،  التمويل  أساسيات  منذر،  قحف، 
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للبحوث الرشعية )إرسا(، د.ط، 2011م.
متويل  - يف  اخلرضاء  الصكوك  من  االستفادة  إمكانية  مدى  منصور،  قدي، 

املشاريع الطاقية يف اجلزائر، جملة معهد العلوم االقتصادية، م20، العدد 2، 
2016م.

يف  - األخرض  االقتصاد  وخصائص  أسس  حممد،  حييى  بن  حممد  الكبس 
االقتصاد اإلسالمي، جملة بيت املشورة، العدد )15( نيسان 2021 م.

كورتل، فريد، عرقوب خدجية، الصكوك اإلسالمية اخلرضاء خيار متزايد  -
اإلبداع  الدويل:  العلمي  املؤمتر  ومسؤولة،  مستدامة  بطريقة  االستثامر  عىل 
والتميز يف االقتصاد والتمويل اإلسالمي، جامعة البليدة، اجلزائر، 2017م.

التنمية  - حتقيق  يف  اخلرضاء  الصكوك  دور  خدجية،  عرقوب  فريد،  كورتل، 
يونيو   ،18 العدد  والدراسات،  للبحوث  رماح  جملة  ماليزيا،  يف  املستدامة 

2016م.

مرشي، عبد الرؤوف، آليات متويل االقتصاد األخرض للتوجه نحو التنمية  -
بحث  اجلزائر(،  املغرب،  )األردن،  الدول  بعض  جتارب  عرض  املستدامة 
البواقي،  أم  مهيدي،  بن  العريب  جامعة  منشور(  )غري  املاسرت  شهادة  نيل 

2018-2019م.

الطبعة  - القلم،  دار  دمشق،  اإلسالمي،  التمويل  يونس،  رفيق  املرصي، 
األوىل، 2012م.

اخلرضاء  - التمويل  أدوات  حتقيق  مدى  وآخرون،  إبراهيم  حممد  نقايس، 
التنمية املستدامة، املجلة العاملية للدراسات الفقهية واألصولية، املجلد 3، 

العدد 2، 2019م.
لنيل  - بحث  املغريب،  القانون  ضوء  يف  الصكوك  شهادات  احلسني،  وعال، 

شهادة املاسرت )غري منشور( جامعة ابن زهر- كلية الرشيعة أكادير، 2019-
2020م.



107

يل 2022 م ـ  دولة قطــرالعدد )17( أبر

المية
إلس

وك ا
صك

ن ال
دة م

ستفا
ة اال

كاني
إم

رب
باملغ

ددة 
ملتج

اقة ا
ع الط

شاري
يل م

يف متو
رضاء 

اخل

Translation of Arabic References:

 - al-Qurʼān al-Karīm.
 - Ibn sydh, ʻAlī ibn Ismāʻīl, al-Muḥkam wa-al-Muḥīṭ al-Aʻẓam, Bayrūt, Dār 

al-Kutub al-ʻIlmīyah, al-Ṭabʻah al-ūlá, 1421h.
 - Ibn ʻĀshūr, Muḥammad al-Ṭāhir, al-Taḥrīr wa-al-tanwīr, Tūnis, al-Dār al-

Tūnisīyah lil-Nashr, D. Ṭ, 1984.
 - Ibn Fāris, Aḥmad, Muʻjam Maqāyīs al-lughah, Bayrūt, Dār al-Fikr, D. Ṭ, 

1979 A.D.

 - Aḥmad, Muḥammad Ismāʻīl, al-ṣukūk al-Khaḍrāʼ, Majallat Buḥūth al-
Sharq al-Awsaṭ, al-ʻadad 58, al-juzʼ 2, 2020 A.D.

 - Hayʼat al-muḥāsabah wa-al-murājaʻah lil-muʼassasāt al-mālīyah al-
Islāmīyah, al-maʻāyīr al-sharʻīyah, Fahrasat Maktabat Fahd al-Waṭanīyah, 
2017 A.D.

 - Badrān, Aḥmad Jābir, al-ṣukūk ka-adāh lil-tamwīl bayna al-naẓarīyah wa-
al-taṭbīq, Miṣr, Markaz al-Dirāsāt al-fiqhīyah wa-al-iqtiṣādīyah, al-Ṭabʻah 
al-ūlá, 2014 A.D.

 - al-Badrī, Suʻād, maẓāhir Infitāḥ al-niẓām al-mālī al-Maghribī al-ḥadīth 
“ al-mālīyah altshārkyh nmwdhjanā ”, Majallat al-qānūn wa-al-aʻmāl al-
Dawlīyah, Mukhtaṣar rābṭ al-maqāl https : / / cutt. us / BpDuP

 - al-taqrīr al-Sanawī lil-Majlis al-iqtiṣādī wa-al-ijtimāʻī wālbyʼy li-sanat 
2018, al-marfūʻ ilá ṣāḥib al-jalālah al-Malik Muḥammad al-sādis – naṣarahu 
Alla̅h.

 - al-tanmiyah al-mustadāmah wa-al-ʻamal al-lāʼiq wa-al-waẓāʼif al-Khaḍrāʼ, 
Muʼtamar al-ʻamal al-dawlī 2013, 2012, al-Ṭabʻah al-ūlá, 2013 A.D.

 - Sardār, ʻAbd al-Raḥmān, al-tanmiyah al-mustadāmah, al-Urdun, Dār al-
Rāyah, al-Ṭabʻah al-ūlá, 2015 A.D.

 - al-Jayyūsī, ʻAwdah Rāshid, al-Islām wa-al-tanmiyah al-mustadāmah, al-
Urdun, Muʼassasat Frīdrīsh Ībirt, D. Ṭ, 2013 A.D.

 - al-Ḥasanayn, Marwah, taḥlīl al-ʻalāqah bayna istihlāk al-ṭāqah al-
mutajaddidah wa-al-numūw al-iqtiṣādī fī al-Maghrib bi-istikhdām namūdhaj 
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alānḥdār al-dhātī llʼbṭāʼ al-Muwazziʻ ghayr al-Khaṭṭī, Majallat Dirāsāt al-
mujallad 22, al-ʻadad al-Thānī, Abrīl 2021 A.D.

 - Khwālid, abubakr al-Sharīf, altṣkyk al-Islāmī wa-dawruhu fī tajannub 
ḥudūth al-azamāt al-mālīyah : al-azmah al-mālīyah al-ʻĀlamīyah (2008) 
namūdhajan, Majallat Bayt almshwrh, al-ʻadad (7) Uktūbir 2017 A.D.

 - Dawābah, Ashraf, al-ṣukūk al-Islāmīyah bayna al-naẓarīyah al-taṭbīq, al-
Qāhirah, Dār al-Salām lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr, al-Ṭabʻah al-ūlá, 2009 A.D.

 - Raḥmān, Amal, wa-ākharūn, al-ṣukūk al-Khaḍrāʼ ka-khayār ltmwyl al-
istithmār fī al-ṭāqāt al-mutajaddidah fī minṭaqat al-Sharq al-Awsaṭ wa-
Shamāl Afrīqiyā, al-Majallah al-ʻĀlamīyah lil-Iqtiṣād wa-al-aʻmāl, 8, (3), 
2020 A.D.

 - Zuḥalin, ḥuffāẓ, al-Sharīf ʻUmar, Ahammīyat al-tawajjuh Naḥwa al-tamwīl 
al-Islāmī al-Akhḍar, Majallat iqtiṣād al-māl wa-al-aʻmāl, al-Jazāʼir, M 3, 
alʻdd2, Dujanbir 2018 A.D.

 - al-Sukkān wa-al-tanmiyah fī al-Maghrib, al-taqrīr al-Waṭanī 2019, bi-
taʻāwun maʻa Ṣundūq al-Umam al-Muttaḥidah lil-sukkān, Maṭbaʻat lawn, 
al-Rabāṭ, Ṭabʻah Uktūbir 2019 A.D.

 - Fī al-waṭan al-ʻArabī, al-Maghrib wa-al-Urdun namūdhajan, Sakanat Faraj, 
Buḥūth al-Muʼtamar al-ʻArabī al-dawlī al-thālith ʻashar lil-Tharwah al-
Maʻdinīyah, Marrākush al-Mamlakah al-Maghribīyah, 28-30 Abrīl 2014 
A.D.

 - ʻArabīyāt, Wāʼil Muḥammad, tamwīl Mashārīʻ al-ṭāqah fī al-Urdun min 
khilāl Ṣukūk al-tamwīl al-Islāmī, Majallat Dirāsāt, al-mujallad 45 al-ʻadad 
1, sanat 2018 A.D.

 - al-ʻAzzāwī, Falāḥ Maʻrūf, al-tanmiyah al-mustadāmah wa-al-takhṭīṭ al-
makānī, al-Urdun, Dār Dijlah, al-Ṭabʻah al-ūlá, 2016 A.D.

 - al-Fayyūmī, Aḥmad ibn Muḥammad ibn ʻAlī, al-Miṣbāḥ al-munīr fī Gharīb 
al-sharḥ al-kabīr, al-Maktabah al-ʻIlmīyah, D. Ṭ, D t.

 - Qaḥf, Mundhir, Asāsīyāt al-tamwīl al-Islāmī, Mālīziyā, al-Akādīmīyah al-
ʻĀlamīyah lil-Buḥūth al-sharʻīyah (isrā), D. Ṭ, 2011 A.D.

 - Qaddī, Manṣūr, Madá imkānīyat al-istifādah min al-ṣukūk al-Khaḍrāʼ fī 
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tamwīl al-Mashārīʻ al-ṭāqīyah fī al-Jazāʼir, Majallat Maʻhad al-ʻUlūm al-
iqtiṣādīyah, m20, al-ʻadad 2, 2016 A.D.

 - alkibs Muḥammad ibn Yaḥyá Muḥammad, Usus wa-khaṣāʼiṣ al-iqtiṣād al-
Akhḍar fī al-iqtiṣād al-Islāmī, Majallat Bayt almshwrh, al-ʻadad (15) Nīsān 
2021 A.D.

 - kurtl, Farīd, ʻArqūb Khadījah, al-ṣukūk al-Islāmīyah al-Khaḍrāʼ khiyār 
mtzāyd ʻalá al-istithmār bi-ṭarīqat mustadāmah wmsʼwlh, al-Muʼtamar 
al-ʻIlmī al-dawlī : al-ibdāʻ wa-al-tamayyuz fī al-iqtiṣād wa-al-tamwīl al-
Islāmī, Jāmiʻat al-Bulaydah, al-Jazāʼir, 2017 A.D.

 - Kurtl, Farīd, ʻArqūb Khadījah, Dawr al-ṣukūk al-Khaḍrāʼ fī taḥqīq al-
tanmiyah al-mustadāmah fī Mālīziyā, Majallat Rimāḥ lil-Buḥūth wa-al-
Dirāsāt, al-ʻadad 18, Yūniyū 2016 A.D.

 - Mushrī, ʻAbd al-Raʼūf, ālīyāt tamwīl al-iqtiṣād al-Akhḍar lil-Tawajjuh 
Naḥwa al-tanmiyah al-mustadāmah ʻarḍ tajārib baʻḍ al-Duwal (al-Urdun, 
al-Maghrib, al-Jazāʼir), baḥth Nayl shahādat almāstr (ghayr manshūr) 
Jāmiʻat al-ʻArabī ibn Mahīdī, Umm al-Bawāqī, 2018-2019 A.D.

 - al-Miṣrī, Rafīq Yūnus, al-tamwīl al-Islāmī, Dimashq, Dār al-Qalam, al-
Ṭabʻah al-ūlá, 2012 A.D.

 - Naqāsy, Muḥammad Ibrāhīm wa-ākharūn, Madá taḥqīq adawāt al-tamwīl 
al-Khaḍrāʼ al-tanmiyah al-mustadāmah, al-Majallah al-ʻĀlamīyah lil-
Dirāsāt al-fiqhīyah wa-al-uṣūlīyah, al-mujallad 3, al-ʻadad 2, 2019 A.D.

 - Wa-ʻalā, al-Ḥusayn, shahādāt al-ṣukūk fī ḍawʼ al-qānūn al-Maghribī, baḥth 
li-nayl shahādat almāstr (ghayr manshūr) Jāmiʻat Ibn zhr-Kullīyat al-
sharīʻah Akādīr, 2019-2020 A.D.




