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1. Introduction
Infrastructure facilities provide the basic foundations for commerce and trade; they enhance competitiveness and are

1.2. Objectives of the Paper

important determinants of long-term economic growth. The broad categories of the infrastructure sector include

Traditionally, governments have been responsible for providing infrastructure facilities. The public sector, however,

energy (gas and electricity generation and transmission), telecommunications (telephone, television, cable, internet,

has been criticised for providing low-quality services at relatively high costs. Furthermore, many states are over-

etc.), transport (urban transport, railways, waterways, ports, and airports), water and sewerage (water treatment and

burdened with large deficits and debt. As a result, governments have turned to the private sector to deliver

distribution along with sewage collection and treatment) and public works (dams, canal and drainage, etc).

infrastructure-related goods and services. The contribution of the private sector in providing infrastructure financing,
however, is still small. The World Bank estimates that 70-75% of total infrastructure financing in developing countries

Infrastructure investment is vital for economic growth and poverty reduction as it provides essential products and

came from the public sector, while the private sector contribution was only 15-20% (the remaining 10% came from

services like power, water, sanitation, etc., to the citizens and also expands capital stock (such as roads, ports, and

official development assistance)10. To meet the huge demand and fill the gap in the future there is a need to search

railways) that reduces the costs of production in other sectors. Countries with the highest growth rates tend to have

for new operators and financiers so that the development of infrastructure and growth in economies are not seriously

made substantial investments in infrastructure, while countries with low investments in infrastructure lag behind. For

compromised.

1

example, access to electricity in Tanzania increased non-farm income by 61% . At the macro level, it is estimated that
per capita economic growth in African countries could increase by 2.6% per year if the infrastructure levels could

A key untapped source of infrastructure financing is Islamic finance. Given the focus on asset-backed and equity-

match those of South Korea2.

based financing and ideological preferences for social investments, the infrastructure sector provides an ideal business
opportunity for Islamic finance. The Islamic finance industry, however, has not been forthcoming in financing the

1.1. Estimates of Infrastructure Financing Needs

infrastructure sector. For example, out of a total USD 40 billion Shari’ah-compatible financing in the GCC, only USD

The investment needs of infrastructure projects worldwide are very large. The huge demand for funds in the sector

9 billion (22% of the total) went into infrastructure financing11. Similarly, out of a total of USD 14.9 billion in sukuk

is not only because these projects need large bulky investment but also because there has been under-investment in

issues during 2008, only USD 1.6 billion was used for infrastructure12. The objective of this paper is to explore the

the sector. The World Bank estimates that, whereas the optimal amount of infrastructure investment should have

issues related to using Islamic finance for the development of infrastructure projects. Though the paper will discuss

3

been around 7-9% of GDP in developing countries, the actual investments were only 3-4% . Countries like China

the modes, structures and constraints of using Islamic finance for infrastructure finance, it is not an exhaustive study

and Vietnam are investing around 10% of their GDP in infrastructure and even then they are unable to keep up with

on the subject.

the demand for telephones and electricity4.
The paper is organised as follows: Section 2 provides background material for the study by identifying the different
The Organisation of Economic Cooperation and Development (OECD) estimates that approximately USD 71 trillion in

features of infrastructure projects, while Section 3 discusses the sources of infrastructure financing. In Section 4

investments would be needed globally by 2030, just in road, rail, telecoms, electricity and water infrastructure5. In

various issues related to using Islamic finance in infrastructure projects are presented. In addition to identifying the

the decade starting 2008, emerging markets would need a total of USD 21 trillion in infrastructure investments6.

modes of financing, the section also outlines use of syndications and sukuk to finance projects. Section 5 discusses

While investment in the infrastructure of the Gulf Cooperation Council (GCC) region has increased in the last two

the structuring, regulatory/legal, and Shari’ah issues associated with using Islamic finance in infrastructure financing.

7

years, it was relatively low during the decade preceding 2007 . The total infrastructure investment in the GCC was

The concluding section provides suggestions that can enhance the role of Islamic finance in this important sector.

USD 206.33 billion during 20078. However, the growing population and high economic growth will further increase

Other than providing supportive legal and regulatory frameworks to level the playing field for Islamic finance, there

the demand for infrastructure in the coming years. In particular, there will be a need for large infrastructure investments

is a need for government participation and support to strengthen the sukuk market.

in water, petroleum and power sectors. The estimate of infrastructure investments for the GCC region varies from
USD 535 billion over the next decade to about USD 2 trillion by 20209.

1 World Bank (2008) 2 Foster (2008) 3 World Bank (2008) 4 Straub at. al. (2008)
5 Reported in PricewaterhouseCoopers (2008). This figure excludes investment in airports, seaports and social infrastructure.
6 IFC (2008) and Haruni (2008)

10 World Bank (2008).
11 Ernst & Young (2008)
12 S&P (2009)

7 Zawya (2008) reports that during 1998-2007 the GCC invested 20% of its combined GDP in infrastructure, compared to 39% in China and 30% in South Korea
8 Ernst & Young (2008) 9 Zawya (2008) for the first estimate and S&P (2009) for the second figure
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2. Features of Infrastructure Projects
Infrastructure projects are usually established as legally independent companies that are ‘financed with non-recourse

of scale. Infrastructure projects being lumpy and indivisible are illiquid and may not be easily traded in the secondary

debt for the purpose of investing in a capital asset, usually with a single purpose and limited life’13. The enormity of

market18.

infrastructure projects with forward and backward linkages usually requires complex contractual structures involving
many parties. Due to the web of contracts used in infrastructure financing, it is sometimes called ‘contract finance’14.

Maturity: Infrastructure projects usually have long operational lives and, as such, financing requires longer tenures. Even

The four important categories of contracts in infrastructure projects relate to inputs supply, output purchases, construction,

the construction phase of some projects can take several years. The maturities of projects can vary from five to 40

and operations15.

years19.

2.1. Project Lifecycle and Risks

Costs and Returns: The payback period commensurate with the long lives of infrastructure projects usually yields low

The lifecycle of a typical infrastructure project would be design, construction, operations, and maintenance. For the

and stable rates of return. In some cases, the output/service of the project is fixed and excess cannot be stored or traded.

purposes of this paper, the development of infrastructure projects is collapsed to two broad phases: construction and

Due to higher risks involved and non-recourse financing, cost of credit is usually higher than that of corporate debt20.

operations. The risks faced at different phases of the project life are identified below16:

Uncertainty in the longer-run and higher costs of funds can make some viable infrastructure projects unprofitable.

Construction: As infrastructure projects are large and complex, there is a need to have a well planned and coherent
design. Failure of design and engineering features can lead to technical risks. There may be risks related to the project

Risks: Projects that tie up large amounts of capital for a long period of time entail various types of risks. Two major

site, and construction risk can arise due to delays in construction, increases in raw material prices, and using defective

categories of risks in infrastructure financing are institutional risks and commercial risks. Institutional risks arise due to

building procedures.

adverse changes in the institutional environment in the form of political, legal, and regulatory regimes. Political risks
include regulatory risk, devaluation risk, currency inconvertibility and transfer restrictions, expropriation by host

Operations: Risks related to operations can arise from different sources. Operating risks can arise due to mismanagement

governments, and breach of contract21. In addition, force majeure risks can arise from unexpected events like wars and

that leads to higher operating costs. Revenue risks arise due to changes in the demand and prices of the output.

natural calamities, and environmental risks can occur from harmful effects on the environment. The main commercial

Financial risks occur when a downturn in revenue streams impacts the project company’s ability to fulfil its financial

risks relate to uncertainty regarding returns on investments. The risks can include technical, construction, operating,

obligations.

revenue, and financial risks identified above.

Other than the risks arising during the construction and operations phases, attention has to be paid to some general
17

2.3. Stakeholders in Infrastructure Development

risks that infrastructure projects may face . These risks include political risks arising from political issues (like change in

Traditionally, infrastructure development was carried out by governments or specialised government bodies or agencies.

governments) or changes in law. There may also be risks of termination of the concession contract. Risks can also arise

However, there are limits to the ability of governments in providing infrastructure facilities. Allocation of resources for

due to changes in the economy, such as higher inflation or interest rates.

infrastructure is not done according to needs, and there are risk-return factors. Due to these reasons, government-run
projects often lack efficiency in terms of completion time and costs. To cope with the increasing demand and future

2.2. Special Characteristics of Infrastructure Finance

needs, there is a need not only to increase the quantity of infrastructure stock, but also to improve the quality of the

While large investments are required in the construction phase, working capital finance is needed during the operational

infrastructure services22. To resolve the financing and operational issues, governments are using several approaches to

stage. Special features of financing infrastructure projects are identified below:

encourage the private sector to play an increasingly important role. Greater private sector involvement in infrastructure

Investments: Given the capital intensive nature of infrastructure projects, the investment amounts are usually lumpy,

projects can also reduce government budget deficits and debt, and enable them to use funds in other more important

large, and incurred during the initial stages of the project. Due to high sunk costs, these projects usually enjoy economies

social sectors23.

13 Esty (2003, pp. 5-6) 14 Khan (2002, p. 6)
15 Esty (2003) maintains that a typical project may have 15 parties tied with 40 or more contracts. He gives an example of the A$2 billion Melbourne City Link Project

18 Grimsey and Lewis (2002)
19 Mor and Sehrawat (2006)

that had more than 4000 contracts and suppliers

20 Esty (2003) maintains that project debt can be 50 to 400 basis points higher that corporate debt
21 Matsukawa and Habeck (2007)

16 The risks identified in this section are discussed in Grimsey and Lewis (2002) and Yescombe (2007)
17 Yescombe (2007)
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While in some cases private sector initiatives in infrastructure projects can be undertaken purely on a commercial basis,

The private sponsors of the project establish a special purpose vehicle (SPV) as a Project Company, which acts as a separate

in other cases the private sector capital may not be forthcoming due to risk-return/maturity profiles. In these later cases,

bankrupt remote legal entity. The investors finance the project through a Funding Company or an agent. Note that the

governments have to provide the right institutional environment and create the appropriate incentives to attract private

Funding Company may be established as a separate SPV (when funds are raised by selling securities) or contractually act

sector participants.

as an Agent for financiers (in case of syndicated finance). The investors provide funds to the Funding Company that
finances the Project Company. During the construction phase, the Project Company undertakes the construction of the

One way the private sector gets involved in infrastructure development is through public-private partnerships (PPP). PPP

project by using the services of a construction arranger or an Engineering, Procurement and Construction (EPC) Company.

is defined as “the transfer to the private sector of investment projects that traditionally have been executed or financed

The EPC Company in turn deals with suppliers of inputs and contractors to construct the project29. After the project is

by the public sector”24. Under PPP, the ownership of a public asset is temporarily transferred to the private sector

complete, the Project Company may use the services of an Operations and Management (OM) Company. The OM Company

through a concession arrangement. Two key elements that determine the roles of the public and private sectors under

operates and manages the project by selling the services to the ultimate customers.

PPP are the ownership and the control of the projects during the concession period25. Private sector participation in
these projects requires supporting laws and regulations that protect property rights during the concession period. There

In order to encourage the private sector to invest in infrastructure projects, the government has to provide some incentives.

are different ways in which the private participation can take place in infrastructure projects. The World Bank identifies

This can be done by providing price support and/or guarantees to minimise risks and ensure a stable revenue stream.

the following types of arrangements26:

Specifically, this may require guarantees of supply of inputs and purchase of output at certain fixed prices. Price support of

1. Management and Lease Contracts: The government retains ownership and investment decisions and the private

output can also be guaranteed by providing subsidies. This is usually done by establishing an SPV that buys the good or

sector provides management services. In these contracts, the private sector does not have any ownership of the

service of the project at pre-determined contracted prices. The SPV then resells the goods/services to the ultimate buyers

assets and the assets revert back to the government after the contract period.

or consumers30.

2. Concessions: An arrangement by which the private entity gets the ownership of the asset for a limited period of time
(25-30 years) to enhance and maintain it and bear all the risks of the project during the contract period. The private

Bilateral and multilateral development agencies also provide partial credit guarantees (PCGs) and partial risk guarantees

entity becomes responsible for financing and managing investments and operating and maintaining the assets.

(PRGs) to financial institutions providing financing to infrastructure projects. Multilateral insurance agencies like the

Some common concession arrangements include ‘rehabilitate, operate, and transfer’; ‘rehabilitate, lease or rent, and

Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) of the World Bank Group provide political risk insurance (PRI) for both

transfer’; and ‘build, rehabilitate, operate, and transfer’27.

debt and equity31. Some public national bodies provide additional guarantees and insurance to cover equity and debt

3. Greenfield Projects28: A private firm builds and operates a new facility for a limited period of time, either independently

investments and trade.

or jointly with the public sector, and bears the risks of its ownership and operations. The project reverts to the
government after the contact period. Greenfield projects may take the form of ‘build, lease, and own’; ‘build, own,

Other than guarantees and price support, Project Companies need to manage many other commercial risks associated

transfer’; ‘build, own, operate, transfer’; and ‘build, own, and operate’.

with the infrastructure projects identified above. Like other enterprises, the Project Company will use different mechanisms

4. Divesture: This is Privatisation arrangement whereby a private firm buys an equity stake in a public project. With the

and instruments to mitigate these risks. Doing this may require the services of private financial institutions and insurers that

transfer of ownership the firm takes the responsibility of investment, operations and maintenance, and all associated

can provide coverage for various commercial and political risks. Note that provision of guarantees and insurance can

risks. Divestures can be full or partial. In the latter case, management or ownership can be retained by the public

improve the credit rating, which in turn can lead to lower borrowing costs and enable securitisation of assets. The

sector.

relationships between the different stakeholders in infrastructure project finance are shown in Figure 132. Arrow 1 indicates

5. Merchant: Projects in which the private sector initiates the project on its own, bearing all the operational and
commercial risks with any revenue or payment guarantees from the government.

the link between the external investors/financiers and the Funding Company and Arrow 2 shows the relationship of
Funding Company and Project Company.

24 European Commission (2003, p. 128) 25 Lienert (2009) 26 World Bank (2007).
27 For definitions of various transactions see Appendix 1.

29 Note that in some cases the Project Company may take the role of EPC Company and undertake the construction itself
30 Ernst & Young (2008)

28 Note that while greenfield entails building a new project, a brownfield project involves rehabilitating an existing asset (UN 2008, p. 98). Even though a feature of

31 Matsukawa and Habeck (2007)
32 The basic structure of the figure is adapted from Miller and Morris (2008)

concessions is that at the end of the contract period the asset reverts back to the state (UN 2008), the World Bank distinguishes these transactions as concessions and
greenfield projects.
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in infrastructure projects, the private sector will be reluctant to get involved in the sector, as the risk-return profile of
the projects may not fit their commercial objectives.

Private investors will invest in infrastructure projects if the risks can be mitigated. One way to attract funds from
private sources is to transfer some of the risks to third parties34. Risk mitigation instruments that can encourage
private sector participation include guarantees and insurance provided by governments, multilateral agencies, and
private firms. While guarantees provide protection to creditors, insurance can assure payments to investors (debt and
equity) against certain specified negative shocks. Given the limited recourse financing of infrastructure projects, there
is a need to ensure a stable revenue stream over the longer term35. Furthermore, the private entity can use other risk
mitigation techniques, such as derivatives, to protect against other commercial risks arising from adverse movements
in prices (such as currency risks).

The private sector will not participate in projects that have high commercial and political risks with low or even higher
returns. If the political risks can be reduced by having better legal and regulatory regimes and or insurance/guarantees,
the projects may become attractive to some private investors. Some sectors with higher commercial risks may provide
higher returns to induce the private sector to participate without additional incentives. Some other sectors may
2.4. Private Sector Financing of Infrastructure

require further reductions in commercial risks by guarantees and other schemes that reduce commercial risks. Private

The private sector participation models considered in this paper are Concessions and Greenfield projects, whereby

sector interest can be generated if the government provides schemes through which commercial risks can be reduced

the ownership of the projects stays with the private operators and then reverts back to the government after the

further.

contract period. When the private sector is involved in infrastructure projects via Concession contracts, the private
operator does not own the project but does claim its revenues33. As pointed out, financing is needed for capital

Data on private sector involvement generally support the above assertions as witnessed by high private participation

expenditure during the construction phase and working capital during the operating phase. To use the resources

in the telecommunications and transport sectors, followed by the energy sector, with relatively little interest shown

within the economy, the projects need to be made attractive to private sector investors by providing attractive risk-

in investments in the water and sewerage sectors36. In 2006, private sector investments in telecommunications were

return profiles. This can be done by introducing markets, organisations, and instruments that can match the expected

55% of the total of USD 114 billion, followed by the transport sector standing at 26%, and energy at 18%37. While

return and risk preferences of investors.

some of the telecommunications investments included divestures and merchant projects, private entities placed
emphasis on low political and regulatory risks. Private enterprise prefers sectors in which political interference is rare

As each infrastructure project is unique, it lacks a history and a track record to attract finance on its own credentials.

and prices of output are set at levels to cover the costs38. Note that within each sector there may be some segments

The providers of funds have limited recourse to sponsors and take into account the cash flows of the project for

that can be attractive to the private sector while others are not. For example, electricity generation and supply to final

repayment. Key constraints that inhibit the involvement of the private sector are the risks involved in infrastructure

consumers may be competitive segments, while transmission and distribution may not be attractive. Similarly, railway

financing. As pointed out, risks include institutional (legal, regulatory, etc.) and commercial risks linked to the project

construction and maintenance of tracks, stations, and signalling infrastructure may not be competitive, while train

itself (uncertainty in demand for output, supply of inputs, operational, technological, etc.). Due to these risks involved

operations and maintenance can be of interest to private entities.

33 Khan (2002)

34 Matsukawa and Habbeck (2007)
35 Grimsey and Lewis (2002)
36 Kerf and Izaguirre (2007)
37 De Mastle and Izaguirre (2008)
38 Kerf and Izaguiree (2007)
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3. Sources of Infrastructure Financing
Sources for infrastructure projects financing can be broadly classified as public and private. The public sources include

The third-way of getting higher ratings is to get third-party credit enhancements in the form of guarantees.

budgets of governments at different levels. Part of the development budget of many developing countries comes
from official development assistance either from individual countries or from multilateral development institutions.

The capital structure of infrastructure projects is highly leveraged. In these projects, capital is usually a small portion,

Governments also have specialised public bodies and development banks that finance infrastructure projects. An

with debt being the dominant mode of financing. For example, a study found the debt-to-total-capitalisation ratio of

additional source of public funds comes from sovereign wealth funds.

1050 projects companies to be 70%40. In another study on 238 projects in Asia, the average leverage was around
75%41. Furthermore, the ownership structure in infrastructure projects of both equity and debt appears to be highly

In the private sector, infrastructure finance can come from different financial institutions and funds. While banks and

concentrated. While there are typically one to three equity owners of a project company, the bulk of the credit comes

financial institutions can finance projects through syndication, they can also create specialised infrastructure funds.

in the form of syndicated loans from several banks.

For example, Deutsche Bank, Ithmaar Bank, and Abraaj Capital formed the USD 2 billion Abraaj Infrastructure Capital
and Growth Fund, which is one of the largest funds in the Middle East investing in infrastructure projects39.
Investments in infrastructure projects also come from private equity funds and institutional investors, including
pension and provident funds. Another option is to raise funds from capital market by issuing bonds or securities. If
appropriate environment and incentive structures exist, a significant part of private sector involvement can come in
the form of foreign direct investment (FDI).

3.1. Financing Structures
Financing infrastructure projects can take the form of equity, debt, or hybrid structures. Equity can take the form of
initial capital and the sale of equity rights in the stock market at a later stage. Debt includes financing from banks
(including syndicated finance), specialised institutions (domestic and international). Other than getting financing
from financial institutions, funds can be raised from investors from the capital market by issuing different kinds of
securities, including bonds. With no entities acting as financial intermediaries, a special purpose vehicle (SPV) or a
Funding Company that protects the rights of the investors must be created. Types of securities that can be used to
raise funds from the capital market can either be secured or unsecured. The former type of securities would be assetbacked, and investors would examine the intrinsic risks of the assets in making investment decisions. For unsecured
securities, investors would analyse the inherent risks of the sponsors or the project fundamentals.

As the price of securities and returns that have to be paid to the investors depend on the associated risks, the issuers
of securities can use various credit enhancers to reduce risks and improve ratings of securities. Credit enhancements
can be done by the originator by providing cash collateral, over-collateralisation, reserve accounts, etc. Structural
credit enhancements can be done by structuring the securities in such a way that it provides protection to the security
holders. For example, one way to do this would be to make security holders senior in claims in case of bankruptcy.

39 Ernst & Young (2008)

9 | Islamic Financing for Infrastructure Projects

40 Esty (2003)
41 Vaaler et. al. (2008)

| 10

4. Islamic Finance for Infrastructure Projects
Islamic finance has great potential for use in developing infrastructure projects. Given its preference for equity-

instruments are mudarabah and musharakah, debt-instruments arise from sale transactions. These fixed-income

based and asset-backed projects, Islamic finance can play an important role in the vital project finance sector.

instruments include murabahah (cost-plus or mark-up sale), bai-muajjal (price-deferred sale), istisna/salam (object

Furthermore, as many infrastructure projects benefit the community at large, they would sit well with the ideological

deferred sale or pre-paid sale) and ijarah (leasing)43. Different modes of financing entail different risks, and the

underpinnings of Islamic finance42.

specifications of each project will dictate the most appropriate contract that can be used.

As mentioned, the sponsors undertake the construction and operation of the project by using a Project Company.

Financing infrastructure projects involves two main stages. The first stage provides funds for the construction of

The Project Company will seek funds in the construction phase and working capital in the operational phase.

the project, and the second stage deals with the recovery or repayment of the capital and returns during the

While the equity component of the Project Company will come in the form of share capital of the sponsors, there

operational phase. Furthermore, while financing infrastructure project will use one main contract, it will be

will be need to raise additional Shari’ah-compliant funds for completion of the project. As in the conventional

associated with many supporting contracts. For example, a leasing (ijarah) contract would also include undertaking

case, the services of an EPC Company would be needed during the construction phase and that of an OM Company

to purchase (that enables the Funding Company to cause the Project Company to purchase the project assets),

during the operations phase. Islamic finance for infrastructure projects would also require a security package. In

undertaking to sell (that permits the Project Company to initiate sale of project assets), managing contractor

particular, the government plays an important role in credit enhancement of infrastructure projects by providing

agreement (in which the Funding Company hires Project Company to perform structural maintenance) and

various types of guarantees and/or price support.

collateral security (that identifies the security used to back the financing)

44

. As the supporting documents will

depend on the nature of the specific project, the details of the main contracts used for project financing are
The relationships and contracts used among the different stakeholders in an infrastructure development financed

discussed below.

in a Shari’ah-compliant way will depend on the specific project type and financing modes used. Using the framework
shown in Figure 1, the Islamic financing of infrastructure projects can be discussed under the relationships between

Istisna

the investors/financiers and the Funding Company (shown by Arrow 1) and that of the Funding Company and the

Istisna is a pre-production sale contract used when a project needs to be constructed according to specification.

Project Company (shown by Arrow 2). The former identifies different funding sources and the modes of financing

The price and various features of the project should be known fully at the time of the contract. The price of the

used. The financiers can be banks providing financing in the form of syndicated finance or sukuk holders providing

project can be paid at the time of the contract, at the time of delivery, or at any time afterwards in a lump sum or

funds by purchasing the securities. Arrow 2 shows the relationship of the Funding Company and the Project

in instalments. The project can either be constructed by the seller or be subcontracted to an EPC Company. The

Company. In case of Islamic finance, the modes used will depend on the features of the project and preferences

latter arrangement would take the form of parallel istisna. Istisna is usually a medium- to long-term contract.

of the sponsors and financiers. For example, istisna, ijarah, musharakah, etc., can be used to finance the project.
The modes of financing used will determine the capital structure of the project.

In infrastructure financing using an istisna contract, the Funding Company sells the project assets to the Project
Company and takes the responsibility to construct the project. It then signs a parallel istisna contract with an EPC

The Islamic modes of financing used between the Funding Company and the Project Company are discussed next,

company to construct the project assets. Note that the payments made to the EPC Company can be staged and

followed by a discussion on institutional arrangements and the contracts used between investors/financiers and

made when certain milestones of the project are reached. The project specifications in the original istisna and the

the Funding Company.

parallel istisna contracts will be exactly the same, the only difference will be that the price paid to the EPC company
will be lower than the price received from the Project Company. The difference in the prices shows the profit

4.1. Islamic Modes of Financing Infrastructure Projects

generated from financing. The Project Company pays the price of the asset to the Funding Company in instalments

Traditional Islamic modes of financing can be broadly classified into equity and debt instruments. While equity

over the tenure of the contract.

42 Miller and Morris (2008)

43 For a discussion on these modes of financing see Ahmad (1993), Kahf and Khan (1992) and Usmani (1999)
44 For a description of these contracts see McMillen (2007a and 2008)
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Being the seller of the project assets, the Funding Company is liable if the construction and delivery of the project

contract must specify who pays the maintenance costs, the costs arising from accidental damage or total loss are

are not according to specifications or has hidden defects. The contract may, however, specify that such claims may

borne by the owner. Unless the contract explicitly prohibits sub-leasing, the lessee can sub-lease the asset to a third

be made against the EPC Company, but the Funding Company must remain guarantor in case of nonconformity.

party at a rental rate that may be higher or lower than the rental paid by the lessee.

The basic structure of financing using the istisna mode is shown in Figure 2.
Ijarah wa Iqtina (hire-purchase) is a leasing contract in which the ownership of the asset is transferred to the lessee
at the end of the contract. The instalments amortise rent and a part of the capital. At the end of the lease period,
the lessee has an option of purchasing the asset either at the market price or at a price specified in advance in the
contract. Ijarah contracts can have short-, medium-, or long-term tenors. While ijarah is similar to an operating
lease, ijarah wa iqtina resembles the structure of a financial lease.

Under istisna-ijarah contracts, the Funding Company buys the project from the Project Company using an istisna
contract and pays for the costs of construction for different phases of the project. After the project is built and
delivered to the Funding Company, it is leased back to the Project Company, which pays rent for using the project
assets for the duration of the contract. At maturity, the ownership of the project is transferred to the Project
Company (or to the government in cases when the term of the lease is the same as that of the concession period).
The structure of an istisna-ijarah contract used for infrastructure financing is shown in Figure 3.

The problem in the parallel istisna arrangement is that financing is done at fixed rates of return. For longer-term
projects, this can expose the Funding Company to rate-of-return risks, as the returns cannot adjust to the changes
in the market benchmark rates. Another problem of using the parallel istisna is that being debt receivables, the
IOUs cannot be traded in the market, making the istisna financing receivables illiquid. To resolve these problems,
istisna-ijarah contracts can be used between the Funding Company and the Project Company.

Istisna-Ijarah
Ijarah (lease or renting of an asset) constitutes the sale of the usufructs of a durable good/asset. The owner of the
asset gets lease payments or rent periodically as long as the lessee uses the asset. A pure leasing contract is similar
to an operating lease in which the ownership of the asset does not get transferred to the lessee. While the lease
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The rental payments under the istisna-ijarah financing can be flexible and linked to the market benchmark rate.
This can be done by fixing the rent for a specific period and then re-setting the rent for consecutive periods based
on the benchmark rate. Furthermore, as the Funding Company owns the project, it can sell its stakes in the market
if needed. While the istisna-ijarah structure resolves issues related to fixed rates and liquidity, it adds some other
risks. By being the owner of the project for the duration of the contract, the Funding Company bears all the
responsibilities and liabilities of the project.

An important issue in financing infrastructure projects is that the construction period is long and the financiers
would prefer to be paid returns on their investments during this period. This is resolved by signing a forward lease
(ijara mausufa fil dhimmah), whereby the Project Company pays advance rentals to the Funding Company during
the construction period.

Musharakah

Wakala-Ijarah

Musharakah is a partnership in which all partners contribute both capital and labour. Unlike mudarabah in which

Wakala is an agency contract by which a person/entity represents another person/entity to perform certain duties.

financing and management are separated, in musharakah all the partners are entitled to participate in the

The compensation structures for performing the specified duties can be varied. Use of wakala-ijarah contracts in

management of the project. The profit-share may differ for different partners depending on their involvement in

infrastructure projects is very similar to the istisna-ijarah mode discussed above. Instead of a sale contract used in

the project and capital contribution. A variable profit share in favour of the managers that depends on the level of

the istisna case, the Funding Company appoints the Project Company as an agent to construct the project under

profits is allowed. The tenor of musharakah is usually long term.

wakala-ijarah. The Project Company uses an EPC Company to complete the project. Upon completion, the project
assets are leased to the project company and the Funding Company receives rental payments in return. The basic

Under a musharakah arrangement, the Funding Company and Project Company form a Joint Venture Company

model of using a wakala-ijarah contract to finance infrastructure projects is shown in Figure 5.

through which infrastructure projects are jointly owned. The Funding Company contributes the funds on behalf of
the investors and the Project Company contributes its share of capital and in-kind inputs such as land. On behalf
of the joint venture, the Project Company uses an EPC Company to construct the project assets. Upon completion,
the project is owned by the Joint Venture Company. The Funding Company derives income during the operation
phase by leasing its share of assets to the Project Company and receiving rental income in return. Under the
diminishing musharakah arrangement, the payments made to the Funding Company include payout of the principal
whereby ownership is gradually transferred to the Project Company 45. The basic musharakah-based infrastructure
financing is shown in Figure 4.

45 The Funding Company can also receive returns as a share of project profits, which are distributed according to a pre-agreed ratio between the two parties. This

arrangement, however, makes the returns to the Funding Company more uncertain.
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Murabahah

4.2. Capital Structure and Islamic Finance

Under murabahah, the Funding Company buys assets/inputs and sells them to the Project Company at a mark-up.

In Islamic finance, two types of equity shares can be distinguished. The first type of shares is similar to those issued

The Funding Company must sign separate contracts with the supplier/vendor and Project Company for the

by the founders of the firm. These shares have rights to both control (voting) and profit. The second type of equity

transaction to be valid. Furthermore, before entering the sale contract, the Funding Company must own and

stock is one that has a right to a share of the profit but no control rights. In terms of traditional contracts, the former

possess the asset. Thus, any loss arising from damage of the asset before its delivery to the buyer has to be borne

type would typically be articulated through a musharakah contract, while the latter would typically be articulated

by the Funding Company. The profit rate (mark-up) along with other details like quantity and quality of the good,

through a mudarabah47. Note that firms can seek equity financing from external sources like banks on the basis of

the terms of payments, etc., should be specified in the contract. The price can be paid in the future in instalments.

mudarabah, instead of issuing stocks publicly. In this case, while no stocks are issued publicly, the funds are provided

The Funding Company can ask for guarantees and collateral against defaults. While the Funding Company can

as implicit private equity shares.

foreclose on the collateral in case of delinquency, it cannot increase the outstanding debt. The bills of trade
resulting from a murabahah transaction cannot be traded at a discount but only transferred at facevalue. Murabahah

A project can also use debt to finance its assets. While debt in form of interest bearing loans will not exist in Islamic

are usually short-term instruments with a tenor of one year or less. In the case of infrastructure, murabahah can

finance, it can arise in form of qard and dayn. Qard arises in interest-free loans and loans with service charges and

be used to provide short-term financing of specific assets or inputs. The basic murabahah-based infrastructure

dayn can be created in price-deferred sale contracts like murabahah and tawarruq and object-deferred sale like salam

financing is shown in Figure 6.

and istisna. Note that in a simple ijarah, the rental payments made by the Project Company are captured in the
current liabilities on the balance sheet. In the case of ijarah wa iqtina, however, the leased item would appear on the
balance sheet as debt during the period of the lease. Similarly, debt can arise from sale modes in the form of either
murabahah or istisna. In the case of istisna, the fair value of the good or asset in question will be recorded 48. These
debts, however, are not pure monetary transactions as in the case of loans in conventional economies. Being debt,
payments for ijarah and murabahah/istisna will have a claim prior to profit. Note that besides equity shares, other
instruments can be securitised and traded at negotiable prices if these represent real physical assets. Debt instruments,
however, can be transferred only at face value 49.

Tawarruq (Commodity Murabahah)
Tawarruq is used to provide cash to the Project Company for its use. Under organised tawarruq, the Funding
Company buys a commodity from a broker and sells it to the Project Company at a mark-up. The Funding Company
then sells the commodity to another broker as an agent of the Project Company and delivers the payment to the
latter. While the Project Company gets cash on the spot, the price due to the Funding Company is paid in the
future in instalments. Figure 7 shows the structure of a tawarruq operation 46.

46 The Islamic Fiqh Academy issued a resolution during a meeting on April 30, 2009 in Sharjah, United Arab Emirates declaring organised tawarruq as illegal. See

discussion under Section 5.3

47 While both musharakah and mudarabah are partnership contracts, in the former all partners participate in the management and in the latter there is separation of

the roles of financiers and managers. In mudarabah, the providers of funds are not involved in the management of the project
48 For a discussion on accounting rules for istisna, see discussion on accounting standards for salam and parallel salam in AAOIFI (1998)
49 For a discussion on the guidelines of issuing Islamic securities see Ahmad and Khan (1997)
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4.3. Islamic Syndications

Asset-based sukuk include ijarah sukuk, which are certificates issued against a tangible, leased asset, and/or promise

Under syndication, a group of banks come together under an agent bank to finance a large component of a project.
50

of lease in the future. Sukuk of manfah (usufructs) are also asset-based securities issued by owners of the usufruct of

Usually, syndications use debt-based financing in the form of istisna, murabahah, tawarruq, and ijarah . The murabahah

existing or future assets. By purchasing the sukuk, holders become owners of the assets or usufructs. Debt-based

deal is most commonly used in syndicated financing of some specific component of the project. The asset being

sukuk arise from transactions that create debt. Holders of istisna sukuk provide funds that are used either in the

financed can be capital equipment or raw materials that the syndicate purchases and then sells to the Project Company

production of some specific product or construction of real estate, and become the owners of the goods/real estate

at a mark-up. The terms of payments can be in instalments or a bullet payment. Tawarruq is used when the Project

upon completion. Murabahah sukuk are used to collect funds that are used to purchase goods or assets that are sold

Company needs cash. The syndicate of financial institutions buys a certain commodity and then sells it to the Project

at a mark-up.

Company at a mark-up. The company assigns the syndicate as an agent to sell the commodity back to a broker and
provide the proceeds to it.

Equity-based sukuk arise when funds raised are used in profit/output-sharing contracts. The holders of mudarabah
sukuk participate in a project by appointing a manager on a profit sharing basis 52. Musharakah sukuk holders invest

Using murabahah to finance projects, however, has a few limitations. First, as the price is fixed, it cannot be used for

and manage the project and share the profit according to pre-agreed ratio. Under the agency-based sukuk such as

longer-term contracts. Second, the debt created through the transaction cannot be traded, making it illiquid. Due to

wakala, the holders of the certificates provide funds that are managed by an investment agency in some income

these reasons, syndicates use ijarah modes to finance assets needed by the project. Ijarah can be used for long-term

generating activity. The manager or the agent gets paid a certain fee for the services provided.

financing with a variable rate of return.
Sukuk represent ownership in equity, real assets, usufruct, money, or debt or any combination of these. If the
4.4. Sukuk Structures for Infrastructure Finance

securities represent ownership of real assets or usufruct, they are negotiable at market prices. If the instruments

Instead of getting financing from financial institutions, infrastructure projects can also be financed by raising funds by

represent debt or money then they are not negotiable and can only be exchanged at par value. If securities represent

issuing various Islamic securities or sukuk. The Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions

composite assets, the rule of the dominating asset (having 51%) will apply to the security. Thus, along with equity

(AAOIFI) defines sukuk as “certificates of equal value representing, after closing subscription, receipt of the values of

shares, instruments can be securitised and traded at negotiable prices if these represent real physical assets or

certificates and putting it to use as planned, common title to shares and rights in tangible assets, usufructs and services,

usufruct 53. Holders of sukuk are the owners of the rights and bear the risks that these instruments represent.

or equity of a given project or equity of a special investment activity” 51. Depending on the contractual basis used, sukuk
can have fixed or variable returns and may be tradable. AAOIFI identifies various types of sukuk that can be classified

While the sukuk is a relatively new phenomenon, it has grown rapidly in a short period of time. Starting initially with

based on assets, debt, equity, and services. Various types of sukuk relevant to project financing that fall under these

simple asset-backed structures, sukuk have evolved into more complex products. Many new sukuk issues are being

categories are shown in Table 1.

used to finance infrastructure projects. Examples of a traditional asset-based sukuk and a more intricate one to raise
funds for projects are discussed below.

Table 1: Sukuk Categories and Types
Asset-Based Sukuk al Ijarah
Categories

Sukuk Types

Asset based

Ijarah (existing owned, existing leased and future assets), manfah (existing and future assets)

Debt based

Istisna, Murabahah

Equity based

Mudarabah, Musharakah

Project Company, which uses them for construction of other project assets. The asset owned by sukuk holders is

Agency based

Wakala

leased to the Project Company, which pays periodic rent to the sukuk holders through the SPV. Note that the rent can

50 Shah (2008)
51 AAOIFI (2003, p. 298).

Under sukuk al ijarah, the sponsors identify an asset that forms the basis of the sukuk. The asset is sold to a SPV or
the Funding Company, which issues sukuk against it. The proceeds from the sale of sukuk are passed on to the

52 While profit is shared between the investors and manager according to a pre-agreed ratio, loss is shared only by providers of capital according to their respective

shares. The distribution of loss is also similar in case of musharakah
53 The Islamic Fiqh Academy has a ruling along similar lines (see Ruling No. 30 (5/4), IFA and IRTI 2000, p. 63). For a discussion on guidelines for issuing Islamic

securities, see Ahmad and Khan (1997) and Khan (1999-2000)
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be fixed or variable, linked to some benchmark rate. Furthermore, the contract can take the form of an operating

Composite Mudarabah-Ijarah Sukuk

lease for the duration of the contract, where periodic payments include rent only. At maturity, the asset is sold to the

In 2008, RHB Islamic Bank Berhad and RHB Investment Bank Berhad in Malaysia structured multifaceted sukuk to

Project Company against a bullet payment. Alternatively, the contract may take the form of ijara wa iqtina whereby

finance the 14.7km Lebuhraya Kemuning-Shah Alam highway for Projek Lintasen Shah Alam Bhd (PLSA). The 40-

the periodic payments include rent and a part of the amortised capital. At the end of the contract period, the asset

year concession from the Federal Government of Malaysia made PLSA responsible for the design, construction,

is transferred back to the Project Company at a nominal value or as a gift. The structure of a sukuk al ijarah is shown

management, and maintenance of the toll road for the period. The total budgeted cost of the highway was RM 700

in Figure 8.

million. To raise funds for the project and pay existing bridge-financing facilities, PLSA issued two sets of sukuk, one
based on mudarabah and the other on ijarah. The RM 415 million (USD 118 million) sukuk al mudarabah was issued

An example of sukuk al ijarah is the Qatar Global Sukuk issued on October 3, 2003 to finance the construction of

with a tenor of a maximum of 29 years. A second sukuk al ijarah worth RM 330 million (USD 94 million) and with a

Hamad Medical City in Qatar. A land parcel owned by the State of Qatar was the basis of the sukuk and was sold to

maturity of 19 years, was issued by using the toll road as the asset. RAM Ratings Services Bhd. gave a rating of A3 to

the sukuk holders to raise USD 700 million for a period of seven years. Variable semi-annual rental payments that

the former sukuk and A1 to the latter54. Having equity-like features, mudarabah sukuk holders have lower priority

were linked to LIBOR and also entailed amortisation payments were made. The sukuk issue was guaranteed by the

than ijarah sukuk holders in case of default or bankruptcy.

Qatari government and given a rating of A+ by Standard & Poor’s.
The mudarabah component of the financing formed a joint venture between PLSA and the investors (Funding
Company) in the toll-road project, in which the former acted as the manager (mudarib). The funds provided by sukuk
holders (RM 415 million) will be used to construct the highway and for working capital needs during the operation
stage. Upon completion of the toll road, the sukuk holders will get a profit share at the ratio of 90:10 in their favour.
The expected rate of return for the mudarabah sukuk holders is around 7% per annum.

As the manager of the project, PLSA has raised an additional RM 330 million from other investors by issuing an ijarah
sukuk. The toll road served as the basis of the ijarah asset and was transferred to sukuk holders through an SPV. The
sukuk holders then leased the road back to the Joint Venture for 19 years in return for periodic rental payments. By
using the principle of forward lease (ijarah mausufah fil dhimmah), the rental payments started from the beginning
of the construction period. The rental payments include the amortised capital component so that at the end of the
lease period the toll road is transferred back to the Joint Venture at a nominal value of RM1. The basic structure of
the PLSA project sukuk is shown in Figure 9.

54 See RAM Ratings Services Berhad (2009)
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One of the first syndicated Islamic project financing deals was financing a tranche of the USD 1.8 billion Hub River
Power Project in Pakistan in 1994. Incidentally, the Hub River Power Project was the first private infrastructure project
with limited recourse in Pakistan. In the deal, Al Rajhi Bank and Investment Corporation and IICG Islamic Investment
Bank financed a USD 92 million bridge financing facility in the form of istisna to procure and install power turbines
for the project56.

Islamic financing tranches along with conventional interest-based financing, however, can create some problems. The
problems stem from the fact that the Islamic and conventional components are not always identifiable and separated
in the project. Where Islamic financing forms a minority component, it may have to adhere to the rules and principles
used by the dominant conventional component. This is mainly because the rights and remedies of both the Islamic
and the conventional tranches must be harmonised57. Issues that raise problems for Shari’ah-compliance include
cases of default, voluntary prepayment, early settlement, and total loss58.

For example, being a part of a single project means that, in case of a default, one component cannot receive income
while the other does not. The documentation needs to be structured in a way that treats both the Islamic and the
conventional components equally in case of a default so that remedies can be applied on a pro rata basis to both
parties. Thus, the remedial actions of collateral liquidation will be shared by the two parties in proportion to the
4.5. Financing Tranches in Projects

respective investments made.

As infrastructure projects involve large investments and most Islamic banks and financial institutions have a relatively
small capital base, they are able to finance only components of a project. Thus, in large projects, Shari’ah-compliant
financing would constitute a tranche or two with the majority of the financing coming from conventional financial
institutions. In such cases, the transaction is divided into two—one conventional and the other Islamic55. While the
conventional component uses interest-based financing, the Islamic component uses Shari’ah-compliant structures
and documents.

In transactions that involve conventional financing with an Islamic tranche, a part of the project is isolated from the
rest. While the conventional component is financed by an interest-bearing loan, an Islamic mode is applied to the
Islamic component. For example, an istisna structure can be applied to the Islamic component whereby payments are
made to an EPC Company by the Funding Company to secure the Islamic component of the project. Upon completion
of the project, the Shari’ah-compliant asset is leased to the Project Company and the Islamic financiers receive rental
payments from this component of the project.

55 McMillen (2008)

56 See Clifford Chance (2009) and Hamwi and Aylward (1999)
57 Mcmillen (2005)
58 Mcmillen (2005) and Miller and Morris (2008)
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5. Constraints and Challenges Regarding Islamic Financing
5.1. Project and Structuring Issues

can be enhanced. One way to resolve the issue is to have composite securities in which the debt-based component

Infrastructure projects involve many contracts with many parties. When Islamic finance is used for these projects,

is minority. Another way to increase the marketability of the debt-based Islamic securities is to have embedded

another layer of complexity is added. As Islamic financial transactions appear to be more complex than their

options60. One specific option that might increase the marketability of debt-based sukuk is to have an option of a

conventional counterparts, Islamic contracts can increase uncertainty and also may lead to relatively higher

debt-equity swap.

transaction costs. Due to higher legal and accounting fees, sukuk issues tend to be costlier than the issue of
conventional bonds59. Standardisation of contracts and transparency can mitigate some of the legal risks and

5.2. Legal Issues

lower the transaction costs.

As infrastructure finance involves many parties and a cobweb of contracts, there is a need to have a legal system
that can enforce the various contracts. If the enforceability of contracts is weak, private sector financing of

Given the small size of the Islamic finance industry, it generally participates in infrastructure financing alongside

infrastructure finance will not be forthcoming. This raises problems for Islamic finance, since most jurisdictions

conventional financial institutions. Care has to be taken that the Shari’ah compliance of the Islamic tranches in

have Western legal systems. Most Muslim countries have either the common law or civil law legal systems. For

projects that are pre-dominantly financed by interest-based financing is not diluted. This problem arises because

example while most Middle East countries have adopted a form of the European civil law, ex-British colonies like

the Islamic financing tranche has to adapt to the features of the conventional financing parameters and many

Malaysia and Pakistan have the English common law regime and ex-French colonies have French civil law. Problems

issues are dealt with on a pari passu and pro rata basis. As pointed out, some issues that arise relate to dealing

may arise in settling disputes involving Islamic contracts in jurisdictions that do not have supporting Islamic laws,

with pre-payments, late payments, or non-payments; insolvency procedures, etc. For example, in case of default,

thereby creating uncertainty about Islamic financial transactions.

the conventional financial institutions may charge default interest. There are Shari’ah objections to a corresponding
default charge by Islamic banks in sale-based contracts. As the due price in sale contracts like murabahah is fixed,

Note that while Islamic contracts and transactions under the common law regime may have problems of

charging an excess over the price cannot be legally justified from a Shari’ah point of view.

interpretation as no precedents on these activities may exist, these regimes are expected to be more accommodating
than the civil law systems. Common law regimes provide more predictable results under legal documentation

As mentioned, one key constraint of private sector involvement in infrastructure finance is the risks involved. In

relative to the civil law system. This is because whereas the courts in the civil law system will interpret the contracts

Islamic finance there is a need for risk mitigation organisations and instruments that can be used to support

on the basis of codes, reasonableness and fairness, the common law system will give more weight to the provisions

infrastructure financing. Specifically, organisations that can provide guarantees and/or insurance using the

in a legal document. Thus, to protect financiers who provide funds using Islamic modes of financing in civil law

appropriate Islamic instruments are needed. At the multinational level, the Islamic Corporation for the Insurance

countries would require laws and statutes that protect their rights and accommodate Islamic financial transactions.

of Investment and Export Credit (ICIEC) of the Islamic Development Bank (IDB) Group provides Islamic insurance

As the sanctity of the contract is greater in the common law system, there may be lower legal risk involved for

for political risk of investments in infrastructure in member countries. While performing a similar function to

Islamic financial instruments under this regime.

MIGA, the scale of ICIEC’s operations appears to be very small compared to the needs. At the national level,
governments need to safeguard investors by providing guarantees and subsidies to enhance investor participation

To have private sector involvement in infrastructure development, there is a need to have laws that protect the

in infrastructure projects.

interests of stakeholders. Most developed countries have a concession law that defines the rights and obligations
of different parties at various stages of the transaction. Not only are concession laws needed, but the Islamic

Lack of Islamic capital markets hampers the use of sukuk markets to raise funds for infrastructure projects. Islamic

perspective on these laws also needs to be clearly understood. There is need for a threshold level of sukuk to

debt-based instruments have inherent problems of tradability and liquidity. As long-term debt-based securities

provide for a flourishing secondary market; governments can facilitate the process by providing the necessary legal

form the dominant part of infrastructure finance, there has to be a way in which tradability of Islamic instruments

and regulatory frameworks and market infrastructure.

59 S&P (2009)

60 Khan (2002)
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5.3. Shari’ah Issues

the originator is similar to that of a third party. Critics point out that the sponsor/originator and SPV are the

Two broad issues relating to Shari’ah compliance of infrastructure finance can be identified. The first relates to

same and that guarantee of capital/return can open doors to riba.

the overall Shari’ah-compliance risks arising from using Shari’ah rules and standards in financial transactions in
general and infrastructure in particular. The concern arises from the difference of opinions among Shari’ah

Secondly, some scholars emphasise that the sale of assets and transfer of ownership in ijarah sukuk must be

scholars, not only in different countries, but even within a single jurisdiction. This problem arises because

actual. These critics also contend that a combination of sale, leaseback, and buy-back contracts can lead to

Shari’ah governance is determined at the level of the organisational Shari’ah Supervisory Board. While

impermissible transactions of bai-al-wafa and/or bai al-’inah. A related issue is the redemption/purchase of

standardisation of Shari’ah rulings within countries can be made possible by having a Shari’ah Supervisory

assets/shares at a pre-determined (selling) price. This is done when an obligor buys back assets at maturity at

Authority at the national level, global convergence will be more difficult to accomplish.

the original sale price (face value) in an ijarah sukuk and a sponsor musharakah partner buys investors’ shares
at face value in a musharakah sukuk. The Shari’ah perspective is that redemption/purchase of assets/shares at

The second category of Shari’ah concern relates to issues arising in specific instruments related to infrastructure

the existing market price is allowed.

projects. For example, organised tawarruq practised in the GCC is controversial and has been recently declared
unlawful by the Islamic Fiqh Academy61. There will be a need to come up with innovative solutions whereby the

Thirdly, there is concern regarding the smoothing of payments to sukuk holders, particularly in mudarabah and

Project Company can get cash funds to use for its working capital needs. One option is to use the equity-based

musharakah structures. This is done by entitling the manager of a sukuk to collect any surplus above the

modes of financing as done in the PLSA sukuk discussed above.

expected return as incentive and to give a loan to investors when the actual return is less than expected.
Shari’ah scholars maintain that this practice dilutes the essence of these equity-based instruments.

Some scholars have objections to financial leases. They contend that the purchase contract cannot be binding,
but only optional at the beginning of the sale contract. Furthermore, the price of the sale of the asset cannot

5.4. Issues Related to Market Participants

be fixed in advance but should be market determined at the time of the sale as it will depend on the quality of

As the Islamic financial sector is developing, there may be a limited number of sources providing long-term

the asset, which is unknown at the beginning of the lease contract. Islamic banks have resolved this issue either

funds for infrastructure projects. Specifically, due to the emerging nature of the Islamic financial sector, the

by giving away the asset either at a nominal value or as a gift at the end of the lease period. One implication of

number of institutional investors is limited. While Islamic commercial banks and investment companies exist,

a pure financial lease is that it is a sale contract with deferred payments. Thus, the lease payments constitute

their number and size are still small. The Islamic insurance industry is evolving and there are very few funds

debt payments, and can be sold or transferred at face value only.

(pension, hedge, mutual) that have an Islamic focus64. The limited funding sources imply that the terms of
Islamic financing for infrastructure projects may not be competitive. Another limitation of Islamic finance is that

The practice of forward lease (ijarah mausufah fil dhimmah) in which advance rentals are paid has raised some

the majority of its financing is debt-based. As debt-based financing tends to have a short-term focus, these may

questions from Shari’ah scholars62. Some scholars object to receiving rentals when the project is not completed.

not be appropriate for long-term infrastructure financing.

The issue is resolved by deducting the advance rent from the actual rent when the project is completed.
For many market participants including investors, Islamic financial principles are new and the legal implications
There are several Shari’ah-related concerns related to sukuk63. Firstly, sponsors guarantee the initial capital to

of Islamic instruments are not clearly understood. To cater to the new Islamic financing in general and project

investors in many sukuk structures. From a Shari’ah point of view, guarantees are usually allowed without any

financing in particular, there is a need for appropriate legal and regulatory framework to reduce uncertainty and

charges and should come from third parties. The proponents of the sukuk structure argue that as the assets are

instil confidence among investors. Similarly, given the complexity of infrastructure financing and the relatively

sold to the investors by the SPV, which is independent of the originator, the guarantee given to the investors by

nascent nature of Islamic finance, structuring appropriate structures can be challenging. This problem becomes

61 See Resolution no. 179 (19/5) undertaken during the 19th session of the Islamic Fiqh Academy held on April 30, 2009 in Sharjah, United Arab Emirates
62 Miller and Morris (2008)

64 Sole (2008)

63 For a discussion on some of the Shari’ah issues regarding sukuks, see Usmani (2008)
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6. Prospects and the Way Forward
acute as there is a lack of professionals in the investment banking sector who understand both Islamic law and

Governments in many countries face problems when it comes to financing infrastructure projects. While there is a

complex financial transactions65.

need to finance infrastructure projects, which are vital for economic growth, given the low tax base and
commitments to spend on many essential social sectors like education and health, there are limited public funds

The emerging Islamic capital market provides investors with a narrow range of investment opportunities. Specifically,

that can be used for investments in these projects. In many countries there may not be any shortages of funds

the availability of sukuk that provides investors opportunities to diversify their investments across different

within economies in the aggregate. A large part of these untapped funds can be channelled into infrastructure

instruments is still small. While investors may be interested for a variety of investment instruments, these must

projects if the right risk-return profiles exist. Some of the policies and programmes that can help both the private

satisfy their risk/return/maturity preferences. The challenge for a sukuk arranger of infrastructure projects is to

and public sectors to finance future infrastructure projects using Islamic modes of financing are discussed below.

come up with structures that satisfy the needs of the investors and issuers.
6.1. Government Support
Shari’ah advisors and legal professionals face the challenge of coming up with transactions that satisfy both the

The huge funding needs and complex features of infrastructure finance require the participation of both the public

Shari’ah principles and legal/regulatory requirements of the host countries. In particular, as Islamic finance operates

and private sectors. The private sector, however, will only participate if the right environment and incentives

under non-Islamic legal environments in many jurisdictions, creating Islamic financial contracts that satisfy both

structures exist. Thus, the role of the government to enhance private sector financing can be identified at two

Shari’ah principles and legal requirements can be challenging. In some transactions like financing tranches, the

levels: legal/regulatory and economic/financial.

problems become acute as the Islamic component has to adjust to the dominant conventional financial arrangement.
This requires devising innovative Islamic versions of the conventional contractual requirements.

A stable legal and regulatory environment is needed to give investors confidence that their rights are protected
and that, in case of disputes, contracts will be enforced through a fair judicial process66. Given the long-term
nature of most infrastructure projects, they also need to be confident of the constancy of the rules and laws
governing the project. Furthermore, there needs to be in place certain laws that govern contracts in infrastructure
financing. One essential legal requirement that may increase the private sector participation in general, and Islamic
finance in particular, is to have an Islamic concession law that would allow granting the use of public assets to
private enterprises for a specified period of time67. Among others, the concession law should have clear rules
providing a stable and predictable legal framework; promote transparency and fairness; protect rights of different
stakeholders, including financiers; and provide state support in the form of guarantees and undertakings68.

The economic/financial aspect of government support takes the form of ensuring projects offer the appropriate
risk-return profiles for investors. As discussed, to minimise risks, governments can provide guarantees that reduce
costs of borrowing. There may also be need for support in terms of subsidies and tax incentives that make the
projects viable. However, care needs to be taken to identify the risks that can be managed by the private
entrepreneurs and the ones that government should mitigate69. Providing too much support to private sector
projects can make them inefficient and also lead to operational inefficiencies.

65 Sole (2008)

66 Chami et. al (2009)
67 While a concession law may enable the use Islamic financing for infrastructure projects, some Shari’ah issues can arise with the arrangement. As concessions involve

transfer of assets for a limited period of time, issues related to transfer of ownership and/or lease of the asset and the responsibilities of the parties involved need to
be addressed from a Shari’ah perspective
68 See EBRD (2006) for a list of core principles for a modern concession law
69 Irwin (2007)
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6.2. Privatisation

Negara Malaysia Sukuk Ijarah based on sale and leaseback concepts. The current successful experience of

Private sector participation in the infrastructure sector can be enhanced by divesture whereby the state-

public and private sukuk issues opens the doors to issuing government sukuks to raise funds from private

owned enterprises are privatised. The types of state owned enterprises that can be privatised can be classified

sector players and markets to finance public sector infrastructure projects.

as firms that operate in competitive markets, monopolies, and outsourced publicly financed services 70. In the
latter case, the physical assets are not sold to the private sector, but provision of services is contracted out

6.4. Revival of the Sukuk Market

(such as garbage collection). An important factor that may determine successful privatisation is to initially

One consequence of raising funds to finance infrastructure projects using sukuk would be to support the

71

offer better performing firms with market potential . This will not only make the privatised firms independent,

establishment of a viable liquid secondary market. As mentioned, future investment needs in the infrastructure

but also enables them to get financing from the financial sector at competitive terms for further development.

sector in many countries are expected to be huge. If a large percentage of the new projects are financed by

Enterprises that do not possess market potential can either be retained by the state or transferred to the

sukuk issued by both the private and public sectors, it can potentially lead to a large viable secondary sukuk

private sector with substantial support in terms of financing and subsidies.

market. This will not only help develop an important Islamic capital market institution but also will help
Islamic banks to manage their liquidity needs. An efficient market in which sukuk are readily tradable will

One of the main arguments of privatisation is to increase efficiency and induce innovation 72. Thus, privatisation

enable Islamic financial institutions to buy/sell Islamic securities to manage liquidity needs and risks.

can be viewed as a measure to improve the efficiency of enterprises that were operated by the state73. The
emerging Islamic capital market provides investors with a narrow range of investment opportunities.

Prerequisites for a sukuk market are an increase in the scale and the existence of standardised securities that

Specifically, the availability of sukuk that provides investors opportunities to diversify their investments across

are well understood by the relevant stakeholders, including investors 77. The range of products in a sukuk

different instruments is still small. While investors may be interested for a variety of investment instruments,

market will vary, incorporating both debt-like and equity-type securities. This will require effort at the

these must satisfy their risk/return/maturity preferences. The challenge for a sukuk arranger of infrastructure

regulatory level to standardise some of the transactions to minimise uncertainty and legal risks. While the

projects is to come up with structures that satisfy the needs of the investors and issuers 74.

infrastructure sector has the potential to take the sukuk market beyond a threshold level that makes it viable,
there are other requisites that need to be in place for the market to function. Other than providers and users

6.3. Public Sukuk for Infrastructure Financing

of funds, there is a need for liquidity providers, as they act as agents, facilitating transactions in secondary

Governments can tap into the vast resource residing in the private sector by coming up with innovative

markets 78. Liquidity providers, such as brokers and dealers, buy and sell securities and help trading in the

instruments that satisfy the different risk-return preferences of different investors in the economy. One way

markets.

to do this is to issue various public sector sukuk to raise funds for investment in the infrastructure assets.
Experiences in some countries indicate the success of using different securities including sukuk to raise

There need to be securities regulations that protect investors; ensure fair, efficient and transparent markets;

funds.

and reduce systemic risks 79. The International Organisation of Securities Commissions (IOSCO) has identified
the key issues necessary for the Islamic capital market to develop. They are: an appropriate regulatory

There are Islamic securities that are already being used by governments in some countries. In Iran, the Bank

framework, Shari’ah compliance and convergence, a range of products, lower transaction costs, development

Milli (Central Bank of Iran) has issued participation bonds for, among other things, construction of infrastructure

of market professionals, investor education, and knowledge sharing. To have a sukuk market, detailed codified

projects75. In Sudan, the government has introduced mudarabah-based Government Investment Certificates

securities, disclosure, and bankruptcy laws from an Islamic framework are also required. These laws should

(GIC) to use the proceeds to finance procurement, trade, and development projects 76. In Malaysia the

include specific rules related to sukuk holders’ rights, reorganisation and liquidation rights (of creditors), and

government has introduced Government Investment Issues based on the concept of bai al ‘inah and Bank

ensure transparency, disclosure, and comprehensive accounting standards.

70 Vickers and Yarrow (1991) 71 Roland (1994) 72 Kikeri, Nellis and Shirley (1994)
73 Lundqvist (988) 74 Birdsall and Nellis (2003) 75 Siddiqi (1999) 76 Syed (2005)

and sold in financial markets

77 Merton and Bodie (1995) assert that as the products offered by financial intermediaries increase in scale by serving a larger customer base, they can be standardised
78 Chami, Fullenkamp, and Sharma (2009) assert the important role of liquidity providers in efficient functioning of financial markets. In the absence of these agents,

markets tend to become ‘buy and hold’ and inactive
79 These are broad objectives of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO). See IOSCO (2003)
80 IOSCO (2004)
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6.5. Levelling Playing Field/Standardisation

focus more specifically on the issues that are unique and specific to the particular transaction, rather than on every

Infrastructure projects are complex and involve many parties and contracts. Islamic financial contracts add another

aspect of the contract. Furthermore, financiers are better protected against risks that they cannot anticipate or

intricate contractual layer that can create additional challenges. There are a couple of issues related to using

claims that may not be enforceable. Standardised contracts also imply that transactions are easier to administer

Islamic finance in infrastructure projects. While the first issue relates to the disparity of laws relating to conventional

and monitor after their signing as well.

and Islamic finance, the second relates to the divergence of fiqhi opinions within Islamic legal rulings.
Since infrastructure finance attracts international participation, there needs to be some standardisation of Islamic
Islamic finance can be disadvantaged, relative to convention finance, due to the lack of a supporting legal and

financial contracts at the international level. This applies to contracts used both in syndicated finance and sukuk

regulatory environment. In many countries, Islamic finance operates in regimes that do not have supporting laws,

issues. In conventional finance, syndications use Loan Market Association (LMA) standard loan documentation

regulations, and dispute-resolution institutions. Abiding by Shari’ah rulings under legal and regulatory regimes

forms and the standard provisions of these documents. Due to the lack of documents, Islamic financial institutions

that do not accommodate these principles increases the legal risks. To resolve these problems there is a need to

use LMA documents for syndication deals82.

introduce laws and regulations that can facilitate the use of Islamic finance in general and infrastructure projects
in particular. The laws and regulations will help in structuring Islamic contracts, reduce legal risks, and reduce

While the basic principles of financing and sukuk structures exist in some standards (such as AAOIFI), these are not

uncertainty in dispute resolution. Supportive Islamic finance laws and regulations will level the playing field by

detailed legal documents that address specific legal issues and risks found in infrastructure projects. There is a

reducing the legal and regulatory disparities between Islamic and conventional finance.

need to come up with international standards that can be used in infrastructure project finance that uses Islamic
syndications and sukuk.

Another source of legal risks arises from the variation of fiqhi opinions on various transactions. In countries that
do not have a national Shari’ah authority, there is divergence of Shari’ah rulings and contracts within the same
jurisdiction. As pointed out, Islamic transactions use a variety of financing modes and tend to be costlier than their
conventional counterparts. Divergence of rulings can further increase the Shari’ah-compliance risks and add to the
costs of transactions. Standardised contracts can reduce the costs and risks as they introduce learning benefits by
instituting drafting efficiency, reducing the uncertainty of legal terms in the form of judicial precedent, and making
terms familiar to the various stakeholders81. For infrastructure projects linked to the public sector and involving
huge investments, there is a need to come up with standardised contracts and documents to minimise the costs
and risks.

Good standardised documentation is also an important determinant of growth and liquidity within financial
markets. Standardised documentation creates more predictability and certainty about the characteristics of the
financial contracts. Agents involved are better able to understand their rights and obligations under the contract
and are more confident to enter the market and transact. Contracts are acceptable to parties if they are easier to
understand and strike an appropriate balance between the interests of signatories to the contract. The whole
process of negotiating different aspects of a transaction becomes more simplified and streamlined. Negotiations

81 For a discussion of the benefits of standardisation see Carse (2002) and Kahan and Klausner (1997)
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 .1مقدمة
توفر مرافق البنية التحتية املقومات الأ�سا�سية الالزمة للتعامالت التجارية؛ وهي تعزز القدرة التناف�سية ،وتلعب دور ًا هام ًا يف حتديد معامل النمو
االقت�صادي على املدى الطويل .وتغطي م�شاريع البنية التحتية �شريحة وا�سعة من القطاعات مبا يف ذلك الطاقة (كالغاز وتوليد ونقل الكهرباء)،
واالت�صاالت (كالهاتف ،والتلفزيون ،والبث الف�ضائي ،والإنرتنت...الخ) ،والنقل (موا�صالت املدن ،وال�سكك احلديدية ،واملعابر املائية ،واملوانئ،
واملطارات) ،وقطاع املياه وال�صرف ال�صحي (معاجلة املياه وتوزيعها �إىل جانب جمع مياه ال�صرف ال�صحي ومعاجلتها) ،وقطاع الأ�شغال العامة
(ال�سدود والقنوات وت�صريف املياه  ...الخ).
ويلعب اال�ستثمار يف م�شاريع البنية التحتية دور ًا حيوي ًا يف حتقيق النمو االقت�صادي واحلد من الفقر عرب تزويد املواطنني باملنتجات واخلدمات الأ�سا�سية
يف جمال الطاقة واملياه وال�صرف ال�صحي وغريها ،ف�ض ًال عن زيادة �أ�سهم ر�أ�س املال (كما يف الطرق واملوانئ وال�سكك احلديدية) التي تقلل بدورها من
تكاليف الإنتاج يف القطاعات الأخرى .ومتيل البلدان التي تتمتع مبعدالت منو مرتفعة �إىل القيام مب�شاريع ا�ستثمارية �ضخمة يف قطاع البنية التحتية ،فيما
يرتاجع الأداء االقت�صادي للبلدان التي تعاين انخفا�ض ًا يف م�ستوى ا�ستثماراتها املتعلقة بالبنية التحتية؛ وقد �أدى توفر الطاقة الكهربائية يف تنزانيا ،على
�سبيل املثال� ،إىل زيادة الدخل غري الزراعي بن�سبة � .1%61أما على �صعيد االقت�صاد الكلي ،فمن املتوقع �أن يرتفع النمو االقت�صادي الفردي يف البلدان
الأفريقية بن�سبة � %2,6سنوي ًا �إذا �أمكن مل�شاريع البنية التحتية فيها �أن ت�صل �إىل امل�ستوى املوجود يف كوريا اجلنوبية.2

 1.1االحتياجات التقديرية لتمويل م�شاريع البنية التحتية

�إن احتياجات اال�ستثمارية مل�شاريع البنية التحتية حول العامل كبرية للغاية؛ وال تقت�صر �أ�سباب حاجة القطاع الهائلة �إىل التمويل على �ضخامة
اال�ستثمارات التي تنطوي عليها عاد ًة مثل هذه امل�شاريع فح�سب ،بل تعود �أي�ض ًا �إىل وجود نق�ص وا�ضح يف هذه اال�ستثمارات؛ ففيما ينبغي �أن يرتاوح
احلجم الأمثل ال�ستثمارات البنية التحتية يف البلدان النامية بني  %9-7من ناجتها املحلي الإجمايل� ,إال ن�سبة اال�ستثمارات الفعلية ترتاوح بني %4-3
فقط ح�سب تقديرات البنك الدويل .3ورغم جلوء بلدان مثل ال�صني وفييتنام �إىل ا�ستثمار حوايل  %10من ناجتها املحلي الإجمايل يف م�شاريع البنية
التحتية� ،إال �أنها ما زالت عاجزة عن تلبية الطلب املتزايد يف قطاعي الهاتف والكهرباء.4

كاف يف متويل م�شاريع قطاع البنية التحتية ،والتي تعد فر�ص ًة
ويعد التمويل الإ�سالمي �أحد امل�صادر الرئي�سية التي مل يتم اال�ستفادة منها ب�شكل ٍ
ا�ستثمارية مثالية للتمويل الإ�سالمي باعتباره يركز على التمويل املدعوم بالأ�صول والتمويل القائم على �أ�سا�س امللكية واخليارات الإيديولوجية يف
اال�ستثمارات االجتماعية ،ومع ذلك مل تت�سنى الفر�صة بعد �أمام قطاع التمويل الإ�سالمي لتمويل م�شاريع البنية التحتية على امل�ستوى املطلوب؛ فعلى
�سبيل املثال ،بلغ حجم التمويل الإ�سالمي مل�شاريع البنية التحتية يف منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي  9مليارات دوالر من �أ�صل  40مليار دوالر
قيمة اال�ستثمارات اخلليجية املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية (�أي ما يعادل  %22من �إجمايل قيمة هذه اال�ستثمارات) .11وعلى نحو مماثل ،مت
تخ�صي�ص  1,6مليار دوالر فقط مل�شاريع البنية التحتية من �أ�صل  14,9مليار دوالر قيمة ال�صكوك الإ�سالمية التي مت �إ�صدارها خالل عام .200812
وتهدف هذه الورقة �إىل تو�ضيح امل�سائل املتعلقة بتوظيف التمويل الإ�سالمي يف تطوير م�شاريع البنية التحتية؛ ورغم تطرقها لل�سبل والهيكليات والقيود
التي حتد من ا�ستخدام التمويل الإ�سالمي يف هذه امل�شاريع� ،إال �أن الورقة ال تعد درا�سة م�ستفي�ضة حول هذا املو�ضوع.
مت تنظيم الورقة على النحو التايل :يطرح الق�سم الثاين املادة الأ�سا�سية لهذه الدرا�سة من خالل حتديد ال�سمات املختلفة مل�شاريع البنية التحتية،
بينما يناق�ش الق�سم الثالث م�صادر التمويل يف م�شاريع البنية التحتية� .أما الق�سم الرابع ،فيتطرق للعديد من الق�ضايا املتعلقة با�ستخدامات
التمويل الإ�سالمي يف م�شاريع البنية التحتية ،ف�ض ًال عن حتديد �أ�ساليب هذا التمويل ،و�إي�ضاح �آليات ا�ستخدام عمليات التمويل امل�شرتكة وال�صكوك
يف متويل م�شاريع البنية التحتية .يف حني يعنى الق�سم اخلام�س مبناق�شة امل�سائل الهيكلية ،والتنظيمية/القانونية ،وال�شرعية املرتبطة بتوظيف
التمويل الإ�سالمي يف تطوير م�شاريع البنية التحتية .وي�ستعر�ض الق�سم الأخري االقرتاحات التي من �ش�أنها تعزيز دور التمويل الإ�سالمي يف
هذا القطاع املهم .وعدا عن توفري الأطر القانونية والتنظيمية الداعمة التي متهد ال�ساحة �أمام التمويل الإ�سالمي ،فثمة حاجة مل�شاركة ودعم
احلكومات يف تعزيز �سوق ال�صكوك الإ�سالمية.

وتقدر «منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية» �أن ت�صل قيمة اال�ستثمارات التي يحتاجها العامل يف م�شاريع البنية التحتية لقطاعات الطرق وال�سكك
احلديدية واالت�صاالت والكهرباء واملياه �إىل حوايل  71تريليون دوالر بحلول عام  .20305كما �ستحتاج الأ�سواق النا�شئة �إىل ا�ستثمار حوايل  21تريليون
دوالر يف م�شاريع البنية التحتية خالل العقد الذي يبد�أ بعام  .20086ورغم ارتفاع ن�سبة هذه اال�ستثمارات يف منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي خالل
العامني املا�ضيني� ،إال �أنها بقيت �ضعيفة ن�سبي ًا على مر ال�سنوات الع�شر التي �سبقت عام  ،20077فيما و�صلت قيمتها خالل ذلك العام وحده �إىل 206,33
مليار دوالر .8و�سي�ؤدي النمو ال�سكاين املتزايد وارتفاع وترية النمو االقت�صادي �إىل زيادة الطلب على م�شاريع البنية التحتية خالل ال�سنوات املقبلة،
ال�سيما يف قطاعات املياه والنفط والطاقة .وتتفاوت التقديرات املتعلقة بقيمة هذه اال�ستثمارات يف منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي بني  535مليار
دوالر خالل العقد املقبل لت�صل �إىل حوايل  2تريليون دوالر بحلول عام .20209

� 1.2أهداف ورقة العمل

لطاملا كانت م�س�ؤولية �إن�شاء مرافق البنية التحتية تقع تقليدي ًا على عاتق احلكومات ،الأمر الذي جعل القطاع العام عر�ضة لالنتقاد لتدين م�ستوى هذه
اخلدمات قيا�س ًا ب�أ�سعارها املرتفعة ن�سبي ًا ،ف�ض ًال عن وقوع الكثري من الدول رهن �أعباء ثقيلة من العجز والدين .ونتيجة لذلك ،اجتهت احلكومات
لال�ستعانة بالقطاع اخلا�ص يف توفري ال�سلع واخلدمات املرتبطة مب�شاريع البنية التحتية؛ �إال �أن هذا التوجه ال يزال متوا�ضع ًا �إىل حد ما .ويقدر البنك
الدويل �أن القطاع العام يتوىل متويل ما يرتاوح بني  %75-70من �إجمايل م�شاريع البنية التحتية يف البلدان النامية ،بينما مل تتجاوز م�ساهمة القطاع
اخلا�ص فيها ( %20-15وتعود ن�سبة  %10املتبقية �إىل جهود التنمية الر�سمية) .10ولتلبية الطلب الهائل و�سد الفجوة اال�ستثمارية لهذا القطاع يف
امل�ستقبل ،ال بد من البحث عن م�شغلني وممولني جدد ل�ضمان احلفاظ على تطوير البنية التحتية ومنو االقت�صادات.
 1البنك الدويل ()2008؛  2فو�سرت ()2008؛  3البنك الدويل ()2008؛ � 4سرتاوب و�آخرون ()2008؛  5نق ًال عن �شركة “براي�س ووتر هاو�س كوبرز”( .)2008وي�ستثنى من هذا الرقم اال�ستثمار يف م�شاريع املطارات واملوانئ البحرية والبنية التحتية االجتماعية
 6م�ؤ�س�سة التمويل الدولية وهاروين ()2008
 7ي�شري موقع زاوية االلكرتوين �إىل �أن دول جمل�س التعاون اخلليجي قامت بني عامي  2007-1998با�ستثمار %20من جمموع نتاجها املحلي الإجمايل يف جمال البنية التحتية قيا�س ًا �إىل ال�صني بن�سبة  ،%39وكوريا اجلنوبية بن�سبة .%30
� 8إرن�ست �أند يوجن ()2008؛  9موقع زاوية ( )2008بالن�سبة للقيمة التقديرية الأوىل ،و”�ستاندرد �أند بورز” للقيمة الثانية.
 10البنك الدويل ()2008
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� 11إرن�ست �أند يوجن
�“ 12ستاندرد �أند بورز” ()2009
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 .2ال�سمات املميزة مل�شاريع البنية التحتية
يتم ت�أ�سي�س م�شاريع البنية التحتية عاد ًة ك�شركات م�ستقلة قانوني ًا «يتم متويلها بالإقرا�ض دون حق الرجوع بغية اال�ستثمار يف �أ�صول ر�أ�س املال وفق
�أهداف وفرتات حمددة» .13وعاد ًة ما ت�ستوجب �ضخامة م�شاريع البنية التحتية ،مبا تنطوي عليه من ارتباطات �سابقة و�آجلة ،وجود هيكليات تعاقدية
معقدة ت�ضم العديد من الأطراف .ونظر ًا لت�شابك العقود املربمة يف متويل هذه امل�شاريع ،يطلق عليها �أحيان ًا ا�سم «متويل العقود» .14وتنح�صر عقود
م�شاريع البنية التحتية �ضمن �أربع فئات هامة تتمثل يف توريد املدخالت ،وعمليات �شراء الإنتاج ،والأعمال الإن�شائية ،وعمليات الت�شغيل.15

 2.1مراحل ومخاطر الم�شروع

متر م�شاريع البنية التحتية عاد ًة ب�أربع مراحل منوذجية تتمثل يف الت�صميم ،والبناء ،والت�شغيل ،وال�صيانة .وخدم ًة لأهداف ورقة العمل هذه� ،سيتم
اختزال هذه املراحل �إىل مرحلتني �أ�سا�سيتني هما البناء والت�شغيل .ونتناول فيما يلي املخاطر التي قد تواجه هاتان املرحلتان من م�سرية تطور
امل�شروع:16
مرحلة البناء� :إن �ضخامة وتعقيد م�شاريع البنية التحتية ت�ستوجب و�ضع ت�صاميم على م�ستوى عال من التخطيط واالن�سجام .وقد ينطوي �سوء املزايا
الت�صميمية والهند�سية على خماطر فنية كبرية؛ فثمة خماطر مرتبطة مبوقع امل�شروع ،و�أخرى تتعلق بالأعمال الإن�شائية كالت�أخر يف عملية البناء،
وارتفاع �أ�سعار املواد اخلام ،واتباع بع�ض الإجراءات اخلاطئة يف العمليات الإن�شائية.
مرحلة الت�شغيل :ثمة م�صادر عديدة ملخاطر العمليات الت�شغيلية؛ فقد تنجم هذه املخاطر عن �سوء الإدارة الذي ي�ؤدي بدوره �إىل ارتفاع كلفة ت�شغيل

امل�شروع؛ بينما تن�ش�أ خماطر العائدات نتيجة التغريات التي تطر�أ على م�ستوى الطلب و�أ�سعار الإنتاج؛ كما تتجلى املخاطر املالية يف تراجع م�ستوى
العائدات ،ومدى ت�أثري ذلك يف قدرة ال�شركة املنفذة للم�شروع على الوفاء بالتزاماتها املالية.
و�إىل جانب املخاطر املتعلقة مبرحلتي البناء والت�شغيل ،ال بد من االنتباه لبع�ض املخاطر العامة التي قد تواجه م�شاريع البنية التحتية ،17مبا يف ذلك
املخاطر ال�سيا�سية (كالتغيريات احلكومية)� ،أو التغيريات القانونية� ،أو خماطر �إلغاء عقد االمتياز ،ف�ض ًال عن املخاطر الناجمة عن التغريات االقت�صادية
كارتفاع معدالت الت�ضخم �أو �أ�سعار الفائدة.

 2.2المزايا الخا�صة لتمويل م�شاريع البنية التحتية

فيما تتطلب مرحلة بناء امل�شروع وجود ا�ستثمارات كبرية ،حتتاج مرحلة الت�شغيل �إىل متويل ر�أ�س املال العامل .وفيما يلي بع�ض املزايا اخلا�صة لتمويل
م�شاريع البنية التحتية:

اال�ستثمارات :غالب ًا ما تنطوي املراحل الأولية مل�شاريع البنية التحتية على مبالغ ا�ستثمارية �ضخمة نظر ًا لكثافة ر�أ�س املال فيها؛ كما تتمتع هذه امل�شاريع
عاد ًة بوفورات يف احلجم ب�سبب ارتفاع تكاليف الإغراق .ونظر ًا لطبيعتها املجمعة التي ال تقبل التق�سيم ،قد ال يكون من ال�سهل تداول مثل هذه امل�شاريع
يف ال�سوق الثانوية باعتبارها ت�شكل ا�ستثمارات غري �سائلة.18
ا�ستحقاق امل�شروع :تتميز م�شاريع البنية التحتية عاد ًة بفرتات ت�شغيلية طويلة الأمد ،لذا يرتتب على متويلها اال�ستفادة من فرتات انتفاع �أطول .وقد
ت�ستغرق مرحلة بناء بع�ض امل�شاريع �سنوات عديدة ،وبالتايل قد ميتد ا�ستحقاق هذه امل�شاريع لفرتات ترتاوح بني  40- 5عام ًا.19

� 13إ�ستي (� ،2003صفحة  14 ;)6-5خان (� ،2002صفحة )6
 15يزعم �إ�ستي (� )2003أن امل�شروع النموذجي قد ي�ضم  15فريق ًا يرتبط عرب  40عقد ًا �أو �أكرث .وي�ست�شهد الكاتب مب�شروع “ملبورن �سيتي لينك” الذي و�صلت قيمته �إىل  2مليار دوالر �أ�سرتايل و�ضم �أكرث من 4000عقد ومزود للخدمات.
 16متت مناق�شة املخاطر الواردة يف هذا الق�سم يف (جرمي�سي �أند لوي�س) و(يا�سكومب)( .)2007؛  17يا�سكومب ()2007
 18جرمي�سي ولوي�س ()2002؛  19مور �أند �سرياوات ()2006
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التكاليف والعائدات :عاد ًة ما ت�سفر فرتة اال�سرتداد ،التي تتنا�سب مع �أمد م�شاريع البنية التحتية ،عن معدالت منخف�ضة وثابتة من العائدات .وتتميز
خدمات �أو منتجات امل�شروع يف بع�ض احلاالت ببقائها ثابتة دون �إمكانية االحتفاظ �أو التداول بالفائ�ض منها .ونظر ًا الرتفاع ن�سبة املخاطر التي
يواجهها امل�شروع و�إتباع �سيا�سة التمويل دون حق الرجوع ،ف�إن كلفة االئتمان عاد ًة ما تكون �أعلى من قيمة ديون ال�شركة .20وقد ي�ؤدي وجود حالة من عدم
اال�ستقرار على املدى الطويل وارتفاع تكاليف الودائع �إىل توقف بع�ض م�شاريع البنية الأ�سا�سية عن حتقيق الربحية.
املخاطر :تنطوي م�شاريع البنية التحتية التي توظف مبالغ طائلة من ر�أ�س املال لفرتة زمنية طويلة على �أنواع �شتى من املخاطر ،والتي ميكن �إدراجها
�ضمن فئتني رئي�سيتني هما :املخاطر امل�ؤ�س�سية واملخاطر التجارية .وتن�ش�أ املخاطر امل�ؤ�س�سية نتيجة التغيريات اجلذرية التي قد ت�شهدها البيئة امل�ؤ�س�ساتية
فيما يتعلق ب�شكل الأنظمة ال�سيا�سية والقانونية والتنظيمية .وتندرج �ضمن املخاطر ال�سيا�سية ك ًال من املخاطر التنظيمية ،وخماطر انخفا�ض قيمة
العملة ،وعدم قابلية حتويل العمالت ،وفر�ض القيود على نقل الأموال ،وقيام احلكومات امل�ضيفة بنزع امللكية ،والإخالل بالعقد21؛ وي�ضاف �إىل ذلك
خماطر القوة القاهرة التي قد تن�ش�أ نتيجة لظروف غري متوقعة مثل احلروب والكوارث الطبيعية؛ واملخاطر البيئية التي قد تت�سبب بها العوامل امل�ضرة
بالبيئة� .أما املخاطر التجارية الرئي�سية ،فرتتبط بحاالت عدم اال�ستقرار املتعلقة بالعائدات على اال�ستثمارات .وقد يت�ضمن ذلك املخاطر الفنية
والإن�شائية والت�شغيلية واملالية وخماطر العائدات �آنفة الذكر.

 2.3دور �أ�صحاب الم�صلحة في تطوير البنية التحتية

جرت العادة �أن ت�ضطلع احلكومات �أو الهيئات احلكومية املخت�صة مبهمة تطوير م�شاريع البنية التحتية� ،إال �أن هناك بع�ض العوامل التي قد حتد من
قدرة هذه احلكومات على القيام بذلك؛ فقد ال يتم تخ�صي�ص املوارد الالزمة للبنية التحتية على النحو املالئم� ،إىل جانب عوامل �أخرى تتعلق مبعدالت
املخاطر �إىل العائد .ونتيجة لهذه الأ�سباب ،تفتقر امل�شاريع احلكومية يف كثري من الأحيان للكفاءة املطلوبة من حيث مواعيد الت�سليم والنفقات .ولتلبية
الطلب املتزايد واالحتياجات امل�ستقبلية ،ثمة حاجة ما�سة لي�س �إىل زيادة م�شاريع البنية التحتية فح�سب ،بل �إىل حت�سني نوعية خدماتها �أي�ض ًا .22وحلل
هذه املعوقات التمويلية والت�شغيلية ،تلج�أ احلكومات �إىل انتهاج �أ�ساليب متعددة لت�شجيع القطاع اخلا�ص على لعب دور �أكرب يف هذا املجال .وقد ت�ؤدي
م�ساهمة القطاع اخلا�ص يف م�شاريع البنية التحتية �إىل تقلي�ص ن�سبة الدين والعجز يف ميزانية احلكومة ،ومتكينها من توظيف الأموال يف قطاعات
اجتماعية �أخرى �أكرث �أهمية.23
ورغم بع�ض احلاالت التي قد يتم فيها تنفيذ مبادرات القطاع اخلا�ص املتعلقة مب�شاريع البنية التحتية على �أ�سا�س جتاري حم�ض� ،إال �أن ر�أ�سمال
القطاع اخلا�ص قد ال يكون م�ستعد ًا للإقدام على هذه امل�شاريع العتبارات تتعلق مبعدل املخاطرة �إىل العائد/ا�ستحقاق امل�شروع؛ وهو ما ي�ستوجب تدخل
احلكومات لإيجاد البيئة امل�ؤ�س�سية ال�سليمة وتوفري احلوافز املنا�سبة الكفيلة با�ستقطاب امل�شاركني من القطاع اخلا�ص.
وميكن للقطاع اخلا�ص االنخراط يف تطوير م�شاريع البنية التحتية من خالل ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص ،والتي ميكن تعريفها ب�أنها «�إ�سناد
امل�شاريع اال�ستثمارية التي يقت�صر �إجنازها �أو متويلها عاد ًة على القطاع العام �إىل القطاع اخلا�ص» .24ويف �إطار هذه ال�شراكة ،تنتقل ملكية الأ�صول
العامة ب�شكل م�ؤقت �إىل القطاع اخلا�ص من خالل عقد امتياز .وثمة عن�صران �أ�سا�سيان يحكمان دور كل من القطاعني مبوجب هذا العقد هما امللكية
والإ�شراف على امل�شاريع خالل مدة االمتياز .25وتتطلب م�شاركة القطاع اخلا�ص يف هذه امل�شاريع توفري القوانني والأنظمة الداعمة التي من �ش�أنها
حماية حقوق امللكية خالل مدة االمتياز .وهناك العديد من الطرق التي تتيح للقطاع اخلا�ص امل�شاركة يف م�شاريع البنية التحتية .وفيما يلي بع�ض
الرتتيبات التي يحددها البنك الدويل يف هذا ال�سياق :26
١ ١.الإدارة وعقود الإيجار :حتتفظ احلكومة بحقوق امللكية واتخاذ القرارات اال�ستثمارية ،بينما يقت�صر دور القطاع اخلا�ص على توفري
خدمات الإدارة .وتق�ضي هذه العقود بعدم امتالك القطاع اخلا�ص لأي من الأ�صول والتي تعود ملكيتها للحكومة بعد انتهاء فرتة العقد
 20يذهب �إ�ستي (� )2003إىل �أن ديون امل�شروع قد تزيد بن�سبة  400-50نقطة �أ�سا�س عن ديون ال�شركة.
 21مات�سوكاوا وهابيك ()2007
 22من املقدر �أن يرتفع معدل النمو االقت�صادي الهندي بن�سبة  %2.5يف حال متت توفري الإدارة الكفء مل�شاريع القطاع العام( .مور و�سرياوات � ،2006صفحة)1
 23فايفز وكري�سني (غري م�ؤرخ)
 24املفو�ضية الأوروبية (� ،2003صفحة .)128
 25لينريت ()2009
 26البنك الدويل ()2007
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٢ ٢.عقود االمتياز :تتيح عقود االمتياز لل�شركة اخلا�صة احل�صول على ملكية الأ�صول لفرتة زمنية حمدودة ( 30-25عام ًا) بغية تعزيزها
واحلفاظ عليها ،وحتمل كافة املخاطر املرتتبة على امل�شروع خالل فرتة العقد .وتتوىل ال�شركة اخلا�صة م�س�ؤولية متويل و�إدارة اال�ستثمارات
وت�شغيل الأ�صول وحمايتها .ومن النماذج امل�ألوفة لعقود االمتياز هناك «الت�أهيل ،والت�شغيل ،ونقل امللكية»؛ و»الت�أهيل ،والإيجار ،ونقل
امللكية» ،و»البناء ،والت�أهيل ،والت�شغيل ،ونقل امللكية».27
٣ ٣.امل�شاريع اجلديدة (جرينفيلد) :28تتوىل ال�شركة اخلا�صة مبوجبها بناء وت�شغيل من�ش�أة جديدة لفرتة زمنية حمدودة� ،إما على نحو م�ستقل
�أو بال�شراكة مع القطاع العام ،وتتحمل خماطر ملكيتها وت�شغيلها على �أن تعود ملكية امل�شروع للحكومة بعد انتهاء فرتة العقد .وقد تتخذ
عقود امل�شاريع اجلديدة �أ�شكا ًال خمتلفة ومنها «البناء ،والإيجار ،والتملك» ،و»البناء ،والتملك ،ونقل امللكية» ،و»البناء ،والتملك ،والت�شغيل،
ونقل امللكية» ،و»البناء ،والتملك ،والت�شغيل».
٤ ٤.التجريد :ويعد �أحد �إجراءات اخل�صخ�صة التي تخول ال�شركة اخلا�صة حق �شراء ح�صة حمددة يف ملكية م�شروع حكومي .ومع انتقال ملكية
امل�شروع ،ت�أخذ ال�شركة على عاتقها م�س�ؤولية تنفيذ جميع اال�ستثمارات وعمليات ت�شغيل و�صيانة امل�شروع ،ف�ض ًال عن حتمل كافة املخاطر املرتتبة
عليه .وميكن لعمليات التجريد �أن تكون كاملة �أو جزئية؛ ويف حال كانت جزئية ،ميكن للقطاع العام �أن يحتفظ بحق الإدارة �أو امللكية.
٥ ٥.امل�شاريع امل�ضمونة :هي امل�شاريع التي يبادر القطاع اخلا�ص �إىل تنفيذها مبفرده متحم ًال جميع املخاطر الت�شغيلية والتجارية مع �ضمان
احلكومة لأي عائدات �أو دفعات.
وتقوم اجلهات اخلا�صة الراعية للم�شروع بت�أ�سي�س �شركة ا�ستثمارية ذات غر�ض خا�ص ي�شار �إليها بـ «�شركة امل�شروع» وتعمل مبثابة كيان قانوين م�ستقل
بعيد عن الإفال�س .ويقوم امل�ستثمرون بتمويل امل�شروع عرب «�شركة متويل» �أو وكيل يتوىل القيام بهذه املهمة .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن �شركة التمويل قد يتم
ت�أ�سي�سها ك�شركة ذات غر�ض خا�ص (عندما يتم جمع ر�أ�سمالها من خالل بيع الأوراق املالية)� ،أو تعمل ب�شكل تعاقدي مبثابة «وكيل» للممولني (يف حالة
التمويل امل�شرتك) .ويقوم امل�ستثمرون بتزويد �شركة التمويل بالأموال الالزمة لتمويل �شركة امل�شروع .وخالل مرحلة الت�أ�سي�س ،تتوىل �شركة امل�شروع
تنفيذ الأعمال الإن�شائية للم�شروع باال�ستفادة من اخلدمات التي تقدمها «�شركة هند�سة وتوريد وبناء» تتعامل بدورها مع موردي املدخالت واملقاولني
من �أجل بناء امل�شروع .29وبعد انتهاء امل�شروع ،قد ت�ستعني �شركة امل�شروع بخدمات «�شركة ت�شغيل و�إدارة» تتوىل ت�شغيل و�إدارة امل�شروع من خالل بيع
خدماته للعمالء.
ويتعني على احلكومة تقدمي بع�ض احلوافز التي من �ش�أنها ت�شجيع القطاع اخلا�ص على اال�ستثمار يف م�شاريع البنية التحتية� ،سواء من خالل دعم
الأ�سعار و�/أو توفري ال�ضمانات الكفيلة بتقليل املخاطر واحلفاظ على ا�ستقرار العائدات .وقد يتطلب ذلك على وجه التحديد تقدمي �ضمانات لتوريد
مدخالت الإنتاج و�شرائه ب�أ�سعار ثابتة وحمددة .وميكن دعم �أ�سعار الإنتاج بتوفري الإعانات احلكومية الالزمة لها عرب ت�أ�سي�س �شركة ذات غر�ض خا�ص
تقوم ب�شراء �سلع �أو خدمات امل�شروع ب�أ�سعار تعاقدية متفق عليها م�سبق ًا ،ومن ثم �إعادة بيعها للم�شرتين �أو امل�ستهلكني النهائيني.30
كما تقدم وكاالت التنمية الثنائية واملتعددة الأطراف للم�ؤ�س�سات املالية �ضمانات االئتمان اجلزئية ( )PCGsو�ضمانات املخاطر اجلزئية (،)PRGs
مما يتيح لها توفري التمويل الالزم مل�شاريع البنية التحتية .وتتوىل وكاالت الت�أمني متعددة الأطراف مثل “الوكالة الدولية ل�ضمان اال�ستثمار” و”جمموعة
البنك الدويل” توفري خدمات الت�أمني �ضد املخاطر ال�سيا�سية لكل من الدين وامللكية .31كما تتوىل بع�ض الهيئات الوطنية العامة تقدمي �ضمانات �إ�ضافية
وخدمات الت�أمني لتغطية التعامالت التجارية وا�ستثمارات امللكية والدين.
وعدا عن توفري ال�ضمانات ودعم الأ�سعار ،حتتاج �شركات امل�شاريع لإدارة العديد من املخاطر التجارية املرتبطة مب�شاريع البنية التحتية والتي مت
تو�ضيحها �أعاله .وكما هو احلال يف بقية امل�شاريع الأخرى ،تقوم �شركة امل�شروع با�ستخدام �آليات و�أدوات عديدة للتقليل هذه املخاطر .وقد يتطلب
ذلك اال�ستعانة بخدمات �شركات الت�أمني وامل�ؤ�س�سات املالية اخلا�صة التي ميكنها تغطية �شتى �أنواع املخاطر التجارية وال�سيا�سية .وهنا يجدر التنويه
 27انظر امللحق  1لالطالع على تعاريف النماذج املختلفة يف التعامالت.
 28الحظ �أن م�شاريع “جرينفيلد” تت�ضمن �إطالق م�شروع جديد ،بينما تت�ضمن م�شاريع “براونفيلد” �إعادة الت�أهيل لأ�صول موجودة (الأمم املتحدة .2008 ،ال�صفحة .)98ورغم �أن عقود االمتياز ت�ستوجب عودة الأ�صول للدولة بعد انتهاء فرتة العقد (الأمم املتحدة
� ،)2008إال �أن البنك الدويل يفرق بينها با�صطالحي م�شاريع امتياز وم�شاريع جرينفيلد.
 29الحظ �أن �شركة امل�شروع قد تلعب دور �شركة الأعمال الهند�سة والتزويد والبناء يف القيام ب�أعمال البناء بنف�سها.
� 30إرن�ست �أند يوجن ()2008
 31مات�سوكاوا وهابيك ()2007
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�إىل مدى �أهمية توفري ال�ضمانات وخدمات الت�أمني يف حت�سني الت�صنيف االئتماين الذي ي�ؤدي بدوره �إىل خف�ض تكاليف االقرتا�ض وتوفري التوريق الالزم
للأ�صول .ويو�ضح ال�شكل ( )1العالقات التي جتمع بني �أ�صحاب امل�صلحة يف �إطار عملية متويل م�شاريع البنية التحتية .32وي�شري ال�سهم  1للعالقة الذي
جتمع بني املمولني /امل�ستثمرين اخلارجيني من جهة و�شركة امل�شروع من جهة �أخرى؛ ،بينما يظهر ال�سهم  2العالقة بني �شركة التمويل و�شركة امل�شروع.
ال�شكل � :1أ�صحاب امل�صلحة والعالقات التي تربط بينهم يف متويل م�شاريع البنية التحتية:
املمولون/امل�ستثمرون

�شركات الت�أمني
وامل�ؤ�س�سات املالية
اخلا�صة

1
�شركة التمويل/الوكيل
2
�شركة امل�شروع

الوكاالت العامة
واملتعددة الأطراف

مرحلة الإن�شاء

مرحلة الت�شغيل

�شركة الهند�سة والتزويد والبناء

�شركة �إدارة العمليات

املوردون/املتعاقدون

امل�ست�أجرون/امل�ستهلكون

 2.4تمويل البنية التحتية من قبل القطاع الخا�ص

ت�ستعر�ض ورقة العمل هذه منوذجان �أ�سا�سيان مل�شاركة القطاع اخلا�ص بتمويل م�شاريع البنية التحتية هما االمتيازات وامل�شاريع اجلديدة ،والتي
تبقى ملكية امل�شاريع مبوجبها بيد �شركات الت�شغيل اخلا�صة �إىل حني انتهاء مدة العقد ،لتعود بعدها �إىل احلكومة .ويحق ل�شركات القطاع اخلا�ص،
عند متويلها مل�شاريع البنية التحتية مبوجب عقود االمتياز� ،أن ت�ستفيد من �أرباح امل�شروع دون امتالكه .33وكما ورد �سابق ًا ،ثمة حاجة لتمويل الإنفاق
الر�أ�سمايل خالل مرحلة الإن�شاء ،ور�أ�س املال العامل خالل مرحلة الت�شغيل .وللح�صول على املوارد املطلوبة ،ال بد للم�شاريع �أن تتمتع بالقدرة على
ا�ستقطاب م�ستثمري القطاع اخلا�ص عرب تقدمي عرو�ض مغرية لتح�سني معدالت املخاطرة �إىل العائد .وميكن حتقيق ذلك من خالل �إطالق الأ�سواق،
وامل�ؤ�س�سات ،والأدوات التي قد تتالءم مع توقعات امل�ستثمرين على هذا ال�صعيد.
ومبا �أن لكل م�شروع من م�شاريع البنية التحتية خ�صو�صيته املميزة التي ينفرد بها ،لذا تفتقر هذه امل�شاريع عاد ًة �إىل تاريخ مهني م�شهود ي�شجع على
ا�ستقطاب التمويل ،ال �سيما يف ظل القدرة املحدودة للممولني على اال�ستعانة برعاة امل�شروع ،واعتباراتهم املتعلقة بالتدفقات املالية املطلوبة ل�سداد
م�ستحقاته .وتعد املخاطر التي تنطوي عليها م�شاريع البنية التحتية من العراقيل الأ�سا�سية التي حتول دون انخراط القطاع اخلا�ص يف هذا القطاع؛
وكما ورد �سابق ًا ،فهي تت�ضمن املخاطر امل�ؤ�س�ساتية (القانونية ،التنظيمية وغريها) ،واملخاطر التجارية املتعلقة بامل�شروع ذاته (عدم ا�ستقرار م�ستوى
الطلب على �إنتاج امل�شروع ،وتوريد املدخالت ،واملخاطر الت�شغيلية والتقنية وغريها) ،الأمر الذي يحد من �إقبال القطاع اخلا�ص على متويل م�شاريع
البنية التحتية لعدم تالئم معدالت املخاطرة �إىل العائد مع �أهداف امل�ستثمرين التجارية.
 32مت تعديل البنية الأ�سا�سية لهذا ال�شكل عن “ميلر وموري�س (.)2008
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 .3م�صادر متويل البنية التحتية
ولن يقوم م�ستثمرو القطاع اخلا�ص بالإقدام على م�شاريع البنية التحتية ما مل يتم تقلي�ص املخاطر .وقد يتم ذلك عن طريق نقل هذه املخاطر �إىل
�أطراف ثالثة34؛ ف�ض ًال عن ا�ستخدام العديد من الأدوات اال�ستثمارية الأخرى كال�ضمانات ،وخدمات الت�أمني التي تقدمها احلكومات ،والوكاالت
متعددة الأطراف وال�شركات اخلا�صة .وفيما ت�ساعد ال�ضمانات على حماية الدائنني ،يتيح الت�أمني ح�صول امل�ستثمرين (يف الدين وامللكية) على
تعوي�ضات منا�سبة يف حال تعر�ضهم ل�صدمات �سلبية معينة .ويف ظل القدرة املحدودة للممولني على اال�ستعانة برعاة امل�شروع ،ثمة حاجة ل�ضمان
عائدات م�ستقرة لهذا امل�شروع على املدى الطويل .35وعالو ًة على ذلك ،ميكن لل�شركات اخلا�صة اعتماد �آليات �أخرى لتقلي�ص املخاطر كامل�شتقات
حلماية نف�سها من املخاطر التجارية الأخرى الناجمة عن تقلب الأ�سعار (كمخاطر العمالت على �سبيل املثال).
ولن ي�شرتك القطاع اخلا�ص يف م�شاريع تنطوي على خماطر جتارية و�سيا�سية كبرية حتى لو كانت تعود عليه ب�أرباح جيدة .وميكن تغيري هذه املعادلة
�إذا �أمكن تقلي�ص املخاطر ال�سيا�سية من خالل اعتماد �أنظمة �أف�ضل على ال�صعيدين القانوين والتنظيمي و�/أو رفع م�ستوى ال�ضمانات والت�أمينات.
وقد تقدم بع�ض القطاعات ذات املخاطر التجارية العالية مزيد ًا من العائدات لت�شجيع القطاع اخلا�ص على امل�شاركة دون االلتزام بتقدمي �أي حوافز
�إ�ضافية .فيما حتتاج بع�ض القطاعات الأخرى �إىل تقلي�ص املخاطر التجارية ب�شكل �أكرب عن طريق منح ال�ضمانات وغريها من الآليات التي ت�ساهم يف
ذلك .فا�ستقطاب القطاع اخلا�ص ممكن يف حال وفرت احلكومات اخلطط الالزمة لتقلي�ص املخاطر التجارية �إىل حد كبري.
وت�ؤكد البيانات املتاحة حول م�شاركة القطاع اخلا�ص �صحة النقاط الواردة �أعاله كما يت�ضح من خالل �سويات امل�شاركة العالية يف قطاعي النقل واالت�صاالت،
يتلوهما قطاع الطاقة مع �إقبال قليل ن�سبي ًا على قطاعي املياه وال�صرف ال�صحي .36وقد و�صلت ن�سبة ا�ستثمارات القطاع اخلا�ص يف االت�صاالت عام
� 2006إىل  %55من �إجمايل اال�ستثمارات البالغة قيمتها  114مليار دوالر ،ليتبعها قطاع النقل بن�سبة  ،%26والطاقة بن�سبة  .37%18وفيما ا�شتملت بع�ض
اال�ستثمارات املتعلقة بقطاع االت�صاالت على عمليات جتريد وم�شاريع جتارية� ،شددت امل�ؤ�س�سات اخلا�صة على تدين خماطرها ال�سيا�سية والتنظيمية؛
�إذ تف�ضل هذه امل�ؤ�س�سات العمل يف قطاعات بعيدة عن التدخل ال�سيا�سي ،ويتيح ت�سعري املنتجات فيها تغطية التكاليف .38ويجدر االنتباه �إىل �أن لكل قطاع
جماالت حمددة جتتذب اال�ستثمار اخلا�ص دون غريها .فعلى �سبيل املثال ،قد يكون توليد الطاقة الكهربائية وتوفريها للم�ستهلكني النهائيني نقطة م�شجعة
للم�ستثمرين ،بيننا ال حتظى عملية نقلها وتوزيعها بالقدر ذاته من اال�ستقطاب .وعلى نحو مماثل ،قد ال تتمتع م�شاريع البنية التحتية خلطوط النقل
احلديدية و�صيانة ال�سكك واملحطات و�أجهزة الإ�شارة بالقدرة التناف�سية التي حتظى بها عمليات ت�شغيل القطارات و�صيانتها لدى القطاع اخلا�ص.

ميكن تق�سيم م�صادر متويل م�شاريع البنية التحتية عموم ًا �إىل ق�سمني :عامة وخا�صة .وتت�ضمن امل�صادر العامة امليزانيات احلكومية على م�ستويات
خمتلفة� .إذ ينبثق جزء من ميزانية التنمية يف العديد من البلدان النامية من م�ساعدات التنمية الر�سمية التي تقدمها البلدان الأخرى �أو امل�ؤ�س�سات
التنموية متعددة الأطراف .كما متتلك احلكومات هيئات عامة متخ�ص�صة وم�صارف تنموية تتوىل متويل م�شاريع البنية التحتية .وثمة م�صدر عام �آخر
للتمويل يتمثل يف �صناديق الرثوة ال�سيادية.
�أما على �صعيد القطاع اخلا�ص ،فيتم متويل م�شاريع البنية التحتية عرب م�ؤ�س�سات و�صناديق ا�ستثمارية خمتلفة� .إذ ميكن للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
متويل هذه امل�شاريع عرب منح قرو�ض م�شرتكة ف�ض ًال عن ت�أ�سي�س �صناديق خمت�صة بتمويل البنية التحتية .وعلى �سبيل املثال ،قام كل من «دويت�شه
بنك» ،و»بنك �إثمار» و»�أبراج كابيتال» بت�أ�سي�س «�صندوق اال�ستثمار يف م�شاريع التنمية والبنية التحتية» بقيمة  2مليار دوالر ،والذي يعد واحد ًا من �أكرب
ال�صناديق اال�ستثمارية املخت�صة بتمويل البنية التحتية يف ال�شرق الأو�سط .39وقد يتم متويل هذه امل�شاريع �أي�ض ًا عرب امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية و�صناديق
امللكية اخلا�صة مبا فيها �صناديق التقاعد واالدخار .وثمة خيار �آخر يتمثل يف احل�صول على التمويل من الأ�سواق املالية عرب �إ�صدار ال�سندات �أو الأوراق
املالية .ويف حال وجود البيئة واحلوافز املنا�سبة ،قد ي�ساهم اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر ب�شكل كبري يف متويل القطاع اخلا�ص مل�شاريع البنية التحتية.

� 3.1آليات التمويل

ميكن لتمويل م�شاريع البنية التحتية �أن يتم عرب �أ�سهم امللكية� ،أو القرو�ض �أو االثنني مع ًا .وقد تتخذ �أ�سهم امللكية �شكل ر�أ�سمال �أويل تباع حقوق ملكيته
�ضمن �أ�سواق الأ�سهم� .أما القرو�ض ،فتت�ضمن التمويل عن طريق امل�صارف (مبا فيها التمويل امل�شرتك) وامل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة (املحلية والعاملية).
وعدا عن امل�ؤ�س�سات املالية ،ميكن جمع �أموال امل�ستثمرين من �سوق ر�أ�س املال عرب �إ�صدار �أنواع خمتلفة من الأوراق املالية مبا فيها ال�سندات .ويف حال
عدم تدخل �شركات الو�ساطة املالية ،ينبغي ت�أ�سي�س �شركة ذات غر�ض خا�ص �أو �شركة متويل حلماية حقوق امل�ستثمرين� .أما عن �أنواع الأوراق املالية التي
ميكن ا�ستخدامها للح�صول على التمويل من �أ�سواق ر�أ�س املال ،فتق�سم �إىل �أوراق م�ضمونة و�أخرى غري م�ضمونة .وفيما تكون الأوراق املالية امل�ضمونة
مدعوم ًة بالأ�صول ويقوم م�ستثمروها باختبار املخاطر احلقيقية للأ�صول عند اتخاذ قراراتهم اال�ستثمارية ،يلج�أ م�ستثمرو الأوراق املالية غري امل�ضمونة
�إىل حتليل املخاطر املالزمة للجهات الراعية �أو �أ�سا�سيات امل�شروع.
ومبا �أن �أ�سعار الأوراق املالية والعائدات املتوجب �سدادها �إىل امل�ستثمرين تعتمد على املخاطر املرتبطة بها ،لذا ت�ستطيع اجلهات التي تتوىل �إ�صدار
الأوراق املالية اعتماد حت�سينات ائتمانية عديدة للتقليل من املخاطر ورفع �سوية ت�صنيف �أوراقها .وميكن �أن يتم ذلك عرب توفري �ضمانات نقدية ،ورفع
قيمة ال�ضمانات ،واحل�سابات االحتياطية وغريها؛ كما ميكن �إجراء العديد من التح�سينات االئتمانية عرب هيكلة الأوراق املالية على نحو ي�ؤمن احلماية
ملالكيها ،ك�أن يحتفظ ه�ؤالء ب�أولوية اال�سرتداد يف حال الإفال�س؛ �أما الطريقة الثالثة لرفع ت�صنيف الأوراق املالية ،فتتجلى يف توفري حت�سينات ائتمانية
على �شكل �ضمانات من طرف ثالث.
وتعتمد بنية ر�أ�س املال يف م�شاريع البنية التحتية �إىل حد كبري على الرفع املايل� ،إذ ي�شغل ر�أ�س املال عاد ًة جزء ًا �صغري ًا من �أموال هذه امل�شاريع ،فيما
حتتل القرو�ض احليز الأكرب يف متويلها .وعلى �سبيل املثال ،ك�شفت درا�سة �أن ن�سبة القرو�ض �إىل �إجمايل ر�أ�س املال يف  1050م�شروع ًا ت�صل �إىل .40%70
فيما بينت درا�سة �أخرى �أجريت على  238م�شروع ًا يف �آ�سيا �أن الرفع املايل بلغ حد ًا و�سطي ًا يقارب  .41%75وعالو ًة على ذلك ،تبني �أن بنية امللكية يف
م�شاريع البنية التحتية املمولة بالأ�سهم والقرو�ض مع ًا مركزة ب�شكل كبري؛ ففيما ميتلك حملة الأ�سهم عاد ًة ثلث �شركة امل�شروع ،ي�أتي �أغلب التمويل على
�شكل قرو�ض م�شرتكة بني عدة م�صارف.

 23خان ()2002
 34مات�سوكاوا و هابيك ()2007
 35جرمي�سي ولوي�س ()2002
 36كريف و�إيزاجري ()2007
 37دي ما�سل و�إيزاجري ()2008
 38كريف و�إيزاجري ()2007
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� 39إرن�ست �آند يوجن ()2008
� 40إ�ستي ()2003
 41فالر و�آخرون ()2008
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 .4التمويل الإ�سالمي مل�شاريع البنية التحتية
يحظى قطاع اخلدمات املالية الإ�سالمية بفر�صة كبرية لتطوير م�شاريع البنية التحتية �سيما يف ظل تركيز هذا القطاع على متويل امل�شاريع املدعومة
بالأ�صول والقائمة على �أ�سا�س امللكية ،ف�ض ًال عن الدور الذي حتظى به الكثري من م�شاريع البنية التحتية يف خدمة �شرائح وا�سعة من املجتمع ،الأمر
42
الذي ين�سجم مع املبادئ الإيديولوجية لقطاع اخلدمات املالية الإ�سالمية .
وكما ورد �سابق ًا ،تقوم اجلهات الراعية ب�إن�شاء وت�شغيل امل�شروع من خالل �شركة امل�شروع التي تتوىل البحث عن التمويل يف مرحلة الإن�شاء ور�أ�س املال
العامل يف مرحلة الت�شغيل .وفيما تتجلى ح�صة الأ�سهم يف �شركة امل�شروع على �شكل ر�أ�سمال م�ساهم للجهات الراعية� ،إال �أنه يتوجب جمع املزيد من الأموال
املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية لإكمال امل�شروع .وعلى غرار امل�شاريع املمولة بالطريقة التقليدية� ،سيحتاج امل�شروع �إىل خدمات �شركة خمت�صة
بالهند�سة والتزويد والبناء خالل مرحلة الإن�شاء ،و�أخرى لإدارة العمليات خالل مرحلة الت�شغيل .كما يتطلب التمويل الإ�سالمي مل�شاريع البنية التحتية
توفري نطاق للأمان ،وهنا تلعب احلكومات دور ًا مهم ًا يف حت�سني االئتمان لهذه امل�شاريع عرب توفري �أنواع متعددة من ال�ضمانات و�/أو دعم الأ�سعار.
وتعتمد العالقات والعقود القائمة بني الأطراف �صاحبة امل�صلحة يف م�شاريع البنية التحتية ذات التمويل الإ�سالمي على نوعية امل�شروع و�أمناط التمويل
امل�ستخدمة .ووفق ًا لل�شكل ( ،)1ميكن مناق�شة التمويل الإ�سالمي لهذه امل�شاريع على �ضوء العالقات التي جتمع بني امل�ستثمرين/املمولني و�شركة التمويل
(امل�شار �إليها بال�سهم  ،)1والعالقات بني �شركة التمويل و�شركة امل�شروع (امل�شار �إليها بال�سهم  .)2ويحدد ال�سهم الأول امل�صادر املختلفة للتمويل
و�أمناطه امل�ستخدمة؛ وهنا ميكن للجهات املمولة �أن تكون عبارة عن م�صارف ت�ؤمن املبالغ الالزمة على �شكل متويل م�شرتك� ،أو مالكو ال�صكوك
الإ�سالمية الذين يوفرون التمويل عرب �شراء الأوراق املالية� .أما ال�سهم الثاين ،في�شري �إىل العالقة بني �شركة التمويل و�شركة امل�شروع .ويف حالة التمويل
الإ�سالمي ،تعتمد الأمناط امل�ستخدمة على مزايا امل�شروع واجلوانب التي يف�ضلها امل�ستثمرون واجلهات الراعية .فعلى �سبيل املثال ،ميكن ا�ستخدام
«اال�ست�صناع» ،و»الإجارة» ،و»امل�شاركة» وغريها من الأدوات اال�ستثمارية ك�أ�سا�س لتمويل امل�شروع .وتتحدد بنية ر�أ�س املال لهذه امل�شاريع وفق ًا لأمناط
التمويل امل�ستخدمة.

اال�ست�صناع
«اال�ست�صناع» هو عقد بيع �سابق للإنتاج يتم �إبرامه عند احلاجة �إىل �إن�شاء امل�شروع وفق ًا ملوا�صفات حمددة .ويجب �أن يكون �أطراف العقد على علم
تام ب�أ�سعار امل�شروع ومزاياه املختلفة عند توقيع العقد .وميكن دفع كلفة هذه امل�شروع عند توقيع العقد� ،أو الت�سليم� ،أو �أي وقت �آخر على دفعة واحدة �أو
بالتق�سيط .وميكن �أن يتم �إن�شاء امل�شروع �إما من قبل البائع �أو من خالل التعاقد مع �شركة خمت�صة بالهند�سة والتزويد والبناء ،ويف هذه احلالة يتخذ
االتفاق اجلديد �شكل عقد ا�ست�صناع موازي .وعاد ًة ما يتم اال�ست�صناع مبوجب عقود متو�سط �أو طويلة الأمد.
ومبوجب عقود «اال�ست�صناع» امل�ستخدمة يف متويل م�شاريع البنية التحتية ،تبيع �شركة التمويل �أ�صول امل�شروع �إىل �شركة امل�شروع وت�أخذ على عاتقها
م�س�ؤولية �إن�شاء هذا امل�شروع؛ ثم تقوم بتوقيع عقد «ا�ست�صناع» موازي مع �شركة الهند�سة والتزويد والبناء لإن�شاء �أ�صول امل�شروع .وجتدر الإ�شارة �إىل
�إمكانية تق�سيم املبالغ املتوجب ت�سديدها �إىل �شركة الهند�سة والتزويد والبناء على دفعات ت�ستحق ال�سداد عند �إمتام كل مرحلة من مراحل امل�شروع.
وينبغي �أن تتطابق موا�صفات امل�شروع بني عقد «اال�ست�صناع» الأ�صلي وعقد «اال�ست�صناع» املوازي مع فارق وحيد هو �أن املبلغ املدفوع ل�شركة الهند�سة
والتزويد والبناء �سيكون �أقل من املبلغ الذي دفعته �شركة امل�شروع؛ وي�شكل فرق الأ�سعار هذا �أرباح التمويل .وتدفع �شركة امل�شروع قيمة الأ�صول �إىل �شركة
التمويل بالتق�سيط على امتداد فرتة العقد.
وباعتبارها امل�س�ؤولة عن بيع �أ�صول امل�شروع ،تتحمل �شركة التمويل امل�س�ؤولية حيال خمالفة �إن�شاء وت�سليم امل�شروع للموا�صفات �أو وجود عيوب خفية فيه.
وقد ين�ص العقد بطبيعة احلال على حتمل �شركة الهند�سة والتزويد والبناء للمطالبات القانونية الناجمة عن هذه املخالفات� ،إال �أن �شركة التمويل يجب
�أن تبقى ال�ضامن الوحيد لاللتزام باملوا�صفات .ويظهر ال�شكل ( )2الهيكلية الرئي�سية لنمط «اال�ست�صناع» يف متويل امل�شاريع.
ال�شكل  :2اعتماد اال�ست�صناع يف متويل م�شاريع البنية التحتية
�شركة التمويل

و�سيناق�ش الق�سم التايل �أمناط التمويل الإ�سالمي امل�ستخدمة بني �شركة التمويل و�شركة امل�شروع ،يليه مناق�شة التدابري والعقود امل�ؤ�س�ساتية املعتمدة بني
امل�ستثمرين/املمولني و�شركة التمويل.

� 4.1أ�ساليب التمويل الإ�سالمي لم�شاريع البنية التحتية

ميكن ت�صنيف الأمناط التقليدية للتمويل الإ�سالمي �ضمن فئتني �أ�سا�سيتني هما امللكية والديون .وفيما تت�ضمن �أ�سهم امللكية �أدوات «امل�ضاربة»
و»امل�شاركة» ،تنبثق �أدوات الدين ذات الدخل الثابت من �صفقات البيع ومنها «املرابحة» (البيع بزيادة حمددة على قيمة التكلفة �أو �سعر ال�شراء)،
و»البيع امل�ؤجل» (البيع بثمن م�ؤجل) ،و»اال�ست�صناع»»/ال�سلم» (البيع الآجل لل�سلعة �أو البيع م�سبق الدفع) ،و»الإجارة» (الإيجار) .43وتنطوي �أمناط
التمويل املختلفة هذه على خماطر متنوعة ،لذا يتم حتديد نوع العقد املطلوب بناء على املوا�صفات اخلا�صة بكل م�شروع.
ت�ضم عملية متويل م�شاريع البنية التحتية مرحلتني رئي�سيتني ،يتم يف الأوىل توفري التمويل الالزم للإن�شاء ،بينما تن�شد املرحلة الثانية ا�ستعادة ر�أ�س
املال والعائدات خالل الت�شغيل .ورغم متويل امل�شروع مبوجب عقد رئي�سي واحد� ،إال �أنه �سريتبط بعقود داعمة عديدة .وكمثال على ذلك� ،سيت�ضمن
عقد «الإجارة» (الإيجار) تعهد ًا بال�شراء (يتيح ل�شركة التمويل �إلزام �شركة امل�شروع ب�شراء �أ�صول هذا امل�شروع) ،وتعهد ًا بالبيع (يتيح ل�شركة امل�شروع
بيع �أ�صول امل�شروع) ،و�إدارة اتفاقية التعاقد (الذي ت�ست�أجر �شركة التمويل مبوجبه خدمات �شركة امل�شروع للقيام بال�صيانة الهيكلية) و�ضمان القرو�ض
(التي حتدد ال�ضمانات امل�ستخدمة لدعم التمويل) .44ومبا �أن امل�ستندات الداعمة تعتمد على الطبيعة املحددة لكل م�شروع ،لذا �ستتم مناق�شة تفا�صيل
العقود الرئي�سية امل�ستخدمة لتمويل امل�شروع يف الأق�سام التالية.

�شركة الهند�سة والتزويد والبناء
 -1الدفعات املطلوبة لإن�شاء امل�شروع
 -2ت�سليم �أ�صول امل�شروع

�شركة امل�شروع
 -3ت�سليم �أ�صول امل�شروع
 -4الدفعات املطلوبة لأ�صول امل�شروع بالتق�سيط

وتكمن امل�شكلة يف عقود “اال�ست�صناع” املوازي �أن التمويل فيها يتم وفق ًا ملعدالت ثابتة للعائدات على اال�ستثمار ،الأمر الذي قد يعر�ض �شركة التمويل
ملخاطر معدالت العائد يف امل�شاريع طويلة الأمد ،باعتبار �أن هذه العائدات ال ميكن تعديلها وفق ًا لأ�سعار ال�سوق القيا�سية .وثمة م�شكلة �أخرى يف
ا�ستخدام “اال�ست�صناع” املوازي تكمن يف كون موارده ديون ًا م�ستحقة ،الأمر الذي يجعل من هذه الديون �أموا ًال غري �سائلة يف ظل عدم �إمكانية تداول
�سندات الإقرار بالدين يف ال�سوق .وحلل هذه امل�شاكل ،ميكن ا�ستخدام عقود “اال�ست�صناع-الإجارة” بني �شركة التمويل و�شركة امل�شروع.

 42ميلر وموري�س ()2008
 43ملعرفة املزيد عن �أ�ساليب التمويل هذه ،راجع “�أحمد” ( ،)1993و”كاف وخان” ( ،)1992وعثماين ()1999
 44للتو�سع يف و�صف هذه العقود ،راجع مكميالن ( 2007و)2008
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اال�ست�صناع-الإجارة
«الإجارة» (ت�أجري �أو ا�ستئجار الأ�صول) هي عملية بيع حقوق االنتفاع اخلا�صة ب�سلعة �أو �أ�صل دائم ،حيث يحق ملالك الأ�صل حت�صيل بدل �إيجار �أو مبالغ
دورية طيلة فرتة ا�ستفادة امل�ست�أجر من هذا الأ�صل .ويت�شابه عقد الت�أجري (الليزنغ) مع عقد الت�أجري الت�شغيلي بكونه ال ين�ص على انتقال ملكية الأ�صل
�إىل امل�ست�أجر .ورغم �أن عقد الت�أجري يحدد اجلهة امل�س�ؤولة عن دفع تكاليف ال�صيانة� ،إال �أن التكاليف املرتتبة على الأ�ضرار العر�ضية �أو اخل�سارة التامة
يتم حت�صيلها من مالك الأ�صل .وما مل ين�ص العقد �صراح ًة على منع الت�أجري الثانوي ،ميكن للم�ست�أجر �إعادة ت�أجري الأ�صل �إىل طرف ثالث لقاء بدل
�إيجار قد يكون �أعلى �أو �أقل من بدل الإيجار الذي يدفعه.
�أما “الإجارة واالقتناء” فهو عقد ت�أجري تنتقل مبوجبه ملكية الأ�صل �إىل امل�ست�أجر مع انتهاء مدة الت�أجري .وتغطي الأق�ساط قيمة الإيجار وجزء ًا من
ر�أ�س املال .ويف نهاية مدة العقد ،يحق للم�ست�أجر �شراء الأ�صل وفق ًا ل�سعر ال�سوق� ،أو لل�سعر املحدد م�سبق ًا يف بنود العقد .وميكن لعقود الإجارة �أن تكون
ق�صرية� ،أو متو�سطة� ،أو طويلة الأمد .وبينما يت�شابه عقد الإجارة مع عقد الت�أجري الت�شغيلي ،ف�إن عقد “الإجارة واالقتناء” ي�شبه يف بنيته �إىل حد ما
عقد الإيجار التمويلي.
ومبوجب عقود “اال�ست�صناع-الإجارة” ،تقوم �شركة التمويل ب�شراء امل�شروع من �شركة امل�شروع من خالل عقد “ا�ست�صناع” وتدفع تكاليف الإن�شاء يف
كافة مراحله .وبعد اكتمال بناء امل�شروع وت�سليمه �إىل �شركة التمويل ،يعاد ت�أجريه جمدد ًا �إىل �شركة امل�شروع التي تدفع �إيجار ا�ستخدام �أ�صوله طوال
مدة العقد .وعند ا�ستحقاق امل�شروع ،تنتقل ملكيته �إىل �شركة امل�شروع (�أو احلكومة يف حال كانت مدة العقد هي ذاتها مدة االمتياز) .ويو�ضح ال�شكل
 3هيكلية عقود “اال�ست�صناع-الإجارة” امل�ستخدمة لتمويل م�شاريع البنية التحتية.
ال�شكل  :3اعتماد اال�ست�صناع-الإجارة يف م�شاريع متويل البنية التحتية
�شركة التمويل

 -1الدفعات الالزمة لإن�شاء امل�شروع

4
3
2
1

ويعد طول فرتة الإن�شاء �أحد امل�سائل املهمة التي يجب �أخذها بعني االعتبار عند متويل م�شاريع البنية التحتية� ،سيما يف ظل رغبة املمولني للح�صول على
عائدات ا�ستثماراتهم خالل هذه الفرتة .وميكن حل هذه امل�شكلة عرب توقيع عقد �إيجار مقدم (�إجارة مو�صوفة يف الذمة) تدفع �شركة امل�شروع مبوجبه
بدالت الإيجار م�سبق ًا ل�شركة التمويل خالل فرتة الإن�شاء.
امل�شاركة
«امل�شاركة» هي اتفاقية �شراكة تن�ص على م�ساهمة كافة �أطرافها يف العمل ور�أ�س املال .وخالف ًا لعقد «امل�ضاربة» الذي يف�صل بني الإدارة والتمويل ،تتيح
«امل�شاركة» جلميع ال�شركاء امل�ساهمة يف �إدارة امل�شروع .وقد تختلف ن�سبة الأرباح بني ال�شركاء تبع ًا لدور كل منهم يف امل�شروع ون�سبة م�ساهمته يف ر�أ�س
املال .وي�سمح هذا العقد باعتماد ن�سبة �أرباح متغرية للمديرين وفق ًا مل�ستوى الأرباح .وعاد ًة ما تكون عقود «امل�شاركة» طويلة الأمد.
ويحق ل�شركة التمويل و�شركة امل�شروع مبوجب اتفاق “امل�شاركة” ت�أ�سي�س �شركة م�شروع م�شرتك تعود فيها ملكية م�شاريع البنية التحتية لكال الطرفني.
وفيما ت�ساهم �شركة التمويل يف متويل امل�شروع ل�صالح امل�ستثمرين ،تقوم �شركة امل�شروع بتمويل ح�صتها من ر�أ�س املال وغريه من املدخالت مثل الأر�ض،
ف�ض ًال عن ا�ستخدام �شركة هند�سة وتزويد وبناء لإن�شاء �أ�صول امل�شروع .وتعود ملكية امل�شروع بعد انتهائه �إىل �شركة امل�شروع امل�شرتك .وحت�صل �شركة
التمويل على العائدات خالل مرحلة الت�شغيل عرب ت�أجري ح�صتها من الأ�صول �إىل �شركة امل�شروع مقابل بدل �إيجار .ومبوجب “امل�شاركة” املتناق�صة،
تت�ضمن الدفعات التي تتلقاها �شركة التمويل دفعة �أولية من ر�أ�س املال ريثما حتال امللكية ب�شكل تدريجي �إىل �شركة امل�شروع .45ويظهر ال�شكل � 4أ�سلوب
متويل م�شاريع البنية التحتية وفق ًا لعقد «امل�شاركة».
ال�شكل  :4ا�ستخدام “امل�شاركة” لتمويل م�شاريع البنية التحتية
�شركة التمويل

�شركة امل�شروع

�شركة امل�شروع

4

2

1
3

�شركة الهند�سة والتزويد والبناء

 -2ت�سليم �أ�صول امل�شروع
 -3ت�أجري �أ�صول امل�شروع
 -4دفعات الإيجار
تتمتع دفعات الإيجار وفق ًا لعقود “اال�ست�صناع-الإجارة” باملرونة و�إمكانية ربطها ب�أ�سعار ال�سوق القيا�سية .وميكن �أن يتم ذلك عرب اعتماد بدل
�إيجار ثابت لفرتة معينة ،على �أن يتم تعديله الحق ًا على فرتات متتالية وفق ًا لأ�سعار ال�سوق .وعالو ًة على ذلك ،ميكن ل�شركة التمويل ،باعتبارها مالكة
للم�شروع ،بيع ح�ص�صها يف ال�سوق �إذا لزم الأمر .ورغم �أن بنية “اال�ست�صناع-الإجارة” حتل امل�شاكل املتعلقة بالأ�سعار الثابتة وال�سيولة� ،إال �أنها تنطوي
على بع�ض املخاطر الأخرى .وبحكم امتالكها للم�شروع ،يرتتب على عاتق �شركة التمويل كافة امل�س�ؤوليات املرتبطة بامل�شروع طيلة مدة العقد.

1
�شركة الهند�سة والتزويد والبناء

�شركة امل�شروع امل�شرتك
 .1امل�ساهمات يف «امل�شاركة» (�شركة امل�شروع امل�شرتك)
				
� .2إن�شاء �أ�صول امل�شروع

 .3ت�أجري �شركة التمويل حل�صتها من �أ�صول امل�شروع
 .4دفعات الإيجار والدفعة الأوىل (�أ�صول امل�شاركة)

الوكالة-الإجارة
«الوكالة» هي عقد توكيل يتيح ل�شخ�ص �أو جهة ما متثيل جهة �أو �شخ�ص �آخر لإجناز واجبات معينة قد تتنوع �آليات التعوي�ض اخلا�صة بها ح�سب طبيعة
العقد .ويتم ا�ستخدام عقود «الوكالة-الإجارة» يف متويل م�شاريع البنية التحتية على نحو مماثل لعقود «اال�ست�صناع-الإجارة» الواردة �أعاله .ولكن
عو�ض ًا عن عقد البيع امل�ستخدم يف حالة «اال�ست�صناع» ،تقوم �شركة التمويل بتعيني �شركة امل�شروع كوكيل لإن�شاء امل�شروع مبوجب عقد «وكالة�-إجارة».
وت�ستعني �شركة امل�شروع بخدمات �شركة الهند�سة والتوزيد والبناء لإكمال امل�شروع .وبعد االنتهاء ،ت�ست�أجر �شركة امل�شروع �أ�صول امل�شروع وتتلقى �شركة
التمويل دفعات الإيجار .ويظهر ال�شكل  5النموذج الأ�سا�سي ال�ستخدام عقد «الوكالة-الإجارة» يف متويل م�شاريع البنية التحتية.
 45ميكن ل�شركة التمويل احل�صول على العائدات كح�صة من �أرباح امل�شروع التي يتم توزيعها وفق ًا لن�سبة متفق عليها م�سبق ًا بني الطرفني .وي�ؤدي هذا الإجراء �إىل عدم ا�ستقرار العائدات التي حت�صل عليها �شركة التمويل.
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ال�شكل  :5ا�ستخدام «الوكالة-الإجارة» لتمويل م�شاريع البنية التحتية
4
3
2
1

�شركة التمويل

�شركة امل�شروع

ال�شكل :7ا�ستخدام التورق يف متويل م�شاريع البنية التحتية

 -1عقد «الوكالة-الإجارة» لإن�شاء امل�شروع

�شركة الهند�سة والتزويد والبناء

 -2ت�سليم �أ�صول امل�شروع

�-1شراء ال�سلعة (ب�شكل فوري)
-2بيع ال�سلعة بهام�ش ربح
-3بيع ال�سلعة (ب�شكل فوري)
-4بيع ال�سلعة على �أق�ساط

 -3ت�أجري �أ�صول امل�شروع
 -4دفعات الإيجار
املرابحة
تقوم �شركة التمويل ،مبوجب عملية املرابحة ،ب�شراء الأ�صول/املدخالت وبيعها ل�شركة امل�شروع بهام�ش ربح حمدد .وي�ستلزم عقد املرابحة من �شركة
امل�شروع توقيع عقود منف�صلة مع كل من املورد/البائع و�شركة امل�شروع .كما يتوجب على �شركة التمويل امتالك الأ�صل قبل الدخول يف عقد البيع؛
وبالتايل ينبغي على �شركة التمويل حتمل �أي �ضرر ناجم عن خ�سارة يف الأ�صل قبل ت�سليمه للم�شرتي .ويجب للعقد �أن يحدد ن�سبة (هام�ش) الربح ف�ض ًال
عن بع�ض التفا�صيل الأخرى املتعلقة بكمية ونوعية ال�سلعة املنتجة ،و�شروط الدفع؛ وميكن دفع املبالغ يف امل�ستقبل على �شكل �أق�ساط .وت�ستطيع �شركة
التمويل طلب �ضمانات �إ�ضافية للحيلولة دون حدوث �أي تخلف عن الدفع ،مع االحتفاظ بحقها يف اال�ستئثار بهذه ال�ضمانات يف حال تعرث الدفع؛ �إال �أنه
لن يكون مبقدورها �أن تزيد من ن�سبة الديون املعلقة .وال ميكن تداول ال�سندات التجارية اخلا�صة بعملية املرابحة ب�سعر منخف�ض� ،إمنا ميكن حتويل
ملكيتها باالعتماد على القيمة اال�سمية لل�سند .وغالب ًا ما تكون �أدوات املرابحة ق�صرية الأمد مع مدة ا�ستحقاق ت�صل �إىل �سنة واحدة �أو �أقل .وميكن
اعتماد املرابحة يف م�شاريع البنية التحتية بهدف توفري متويل ق�صري الأمد لأ�صول �أو مدخالت حمددة .ويبني ال�شكل  6النموذج الرئي�سي مل�شاريع البنية
التحتية التي تعتمد على املرابحة يف متويلها.
ال�شكل :6ا�ستخدام املرابحة يف متويل م�شاريع البنية التحتية

املوردون

التو ّرق (مرابحة ال�سلع)
يفيد التورق يف توفري ال�سيولة النقدية ل�شركة امل�شروع لال�ستفادة منها .ويتم التورق املنظم من خالل �شراء �شركة التمويل ل�سلعة ما من و�سيط جتاري،
ومن ثم بيعها ل�شركة امل�شروع بهام�ش ربح حمدد .وتقوم �شركة التمويل الحق ًا ببيع هذه ال�سلعة �إىل و�سيط �آخر يكون وكيال ل�شركة امل�شروع وتقوم بت�سليم
املبلغ املدفوع لهذا الوكيل .وبالرغم من ح�صول �شركة امل�شروع على ال�سيولة النقدية ب�شكل فوري� ،إال �أن املبلغ املتوجب �سداده ل�شركة التمويل يتم دفعه
على �شكل �أق�ساط يف امل�ستقبل .ويبني ال�شكل  7هيكلية العمل يف عملية التورق.46
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 4.2هيكلة ر�أ�س المال والتمويل الإ�سالمي

ميكن التمييز بني نوعني من ح�ص�ص امللكية يف قطاع اخلدمات املالية الإ�سالمية .ويت�شابه النوع الأول �إىل حد كبري مع الأ�سهم التي ي�صدرها م�ؤ�س�سو
ال�شركة ،والتي تخول مالكيها حقوق التحكم (الت�صويت) والربح؛ بينما يتيح النوع الثاين احل�صول على ح�صة من الربح دون �أي حق بالتحكم� .أما على
�صعيد �شكل التعاقد ،فيمكن اعتماد النوع الأول من هذه الأ�سهم على �شكل عقد م�شاركة ،يف حني يتخذ النوع الثاين �شكل عقد م�ضاربة .47وت�ستطيع
ال�شركات احل�صول على متويل هذه الأ�سهم عرب م�صادر خارجية مثل امل�صارف وفق ًا لأ�سا�س املرابحة بد ًال من �إ�صدار الأ�سهم لالكتتاب العام؛ ويف هذه
احلالة ،يتم توفري التمويل على �شكل ح�ص�ص ملكية خا�صة �ضمنية.
وميكن للم�شروع �أي�ض ًا اللجوء �إىل االقرتا�ض لتمويل الأ�صول .ونظر ًا لتحرمي التعامل بالقرو�ض ذات الفائدة يف قطاع اخلدمات املالية الإ�سالمية ،لذا
ميكن اال�ستعا�ضة عنها ب�أ�شكال �أخرى مثل «القر�ض» و»الدين» .ويتمثل «القر�ض «يف ا�ستدانة مبالغ مالية دون فائدة �أو مت�ضمنة لر�سوم خدمة؛ �أما
«الدين» ،فيمكن �أن ين�ش�أ من خالل عقود البيع م�ؤجل الثمن مثل املرابحة والتورق� ،إ�ضافة للبيع الآجل لل�سلعة مثل ال�سلم واال�ست�صناع .وي�شار هنا �إىل
�أن بدالت الإيجار املرتتبة على �شركة امل�شروع يف عقد الإجارة الب�سيط تدخل يف عداد الديون املت�ضمنة يف امليزانية العمومية؛ �أما يف حالة الإجارة
واالقتناء ،فريد البند مو�ضوع الإيجار على �شكل دين يف امليزانية العمومية خالل فرتة عقد الإيجار .وعلى نحو مماثل ،ميكن االقرتا�ض من خالل �أمناط
البيع على �شكل مرابحة �أو ا�ست�صناع .ويف حالة اال�ست�صناع ،يتم ت�سجيل القيمة العادلة لل�سلعة �أو الأ�صول ذات ال�صلة .48وال ت�شكل هذه الديون بطبيعة
احلال تعامالت نقدية �صرفة كما هو حال القرو�ض يف االقت�صادات التقليدية .وباعتبارها ديون ًا ،تكون مدفوعات الإجارة واملرابحة/اال�ست�صناع
م�ستحقة قبل الأرباح .وعدا عن ح�ص�ص امللكية ،ميكن توريق وتداول بع�ض الأدوات الأخرى ب�أ�سعار تفاو�ضية �إذا كانت متثل الأ�صول املادية احلقيقية،
كما ميكن حتويل ملكية �أدوات الدين عند قيمتها اال�سمية فقط.49

� 46أ�صدر جممع الفقه الإ�سالمي ،خالل اجتماع عقد يف � 30أبريل  2009يف ال�شارقة بدولة الإمارات العربية املتحدة ،قرار ًا �أفتى فيه بعدم �شرعية التورق املنظم� .أنظر للمناق�شة يف الق�سم .3.5
 47رغم �أن ك ًال من امل�شاركة وامل�ضاربة تدخالن يف �إطار عقود ال�شراكة� ،إال �أن عقد امل�شاركة ينطوي على �إ�سهام ال�شركاء� ،أما يف حالة امل�ضاربة ،فثمة ف�صل بني �أدوار املمولني واملديرين يف امل�شروع .ويف امل�ضاربة ،ال يتدخل املمولون يف �إدارة امل�شروع..
 48للمزيد من املعلومات حول القواعد احل�سابية لال�ست�صناع ،انظر ملناق�شة املعايري املحا�سبية لل�سلم وال�سلم املوازي من خالل معايري هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية (.)1998
 49للمزيد من املناق�شة حول املبادئ الرئي�سية لإ�صدار ال�سندات املالية الإ�سالمية� ،أنظر �أحمد وخان ()1997
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 4.3القرو�ض الم�شتركة الإ�سالمية

يتمثل القر�ض امل�شرتك يف اجتماع عدة م�صارف وراء م�صرف وكيل لتمويل جزء كبري من م�شروع ما .وتعتمد هذه القرو�ض عاد ًة التمويل القائم على
�أ�سا�س الدين والذي ي�أخذ �شكل اال�ست�صناع ،واملرابحة ،والتورق ،والإجارة .50وتعد املرابحة النمط الأكرث �شيوع ًا يف التمويل امل�شرتك لأجزاء حمددة
من امل�شروع .وقد يكون الأ�صل مو�ضع التمويل على �شكل معدات ر�أ�سمالية �أو مواد خام يتم �شرائها بوا�سطة القر�ض امل�شرتك وبيعها ل�شركة امل�شروع
بهام�ش ربح حمدد .وميكن ل�شروط الدفع �أن تت�ضمن الت�سديد على �شكل �أق�ساط �أو دفعة واحدة� .أما التورق ،فيتم اللجوء �إليه عند حاجة �شركة امل�شروع
لل�سيولة النقدية؛ وعندها ت�شرتي امل�ؤ�س�سات املالية املمولة �سلعة حمددة ،ومن ثم بيعها ل�شركة امل�شروع بهام�ش ربح حمدد؛ وعندها تعني ال�شركة هذه
امل�ؤ�س�سات وكي ًال لبيع ال�سلعة جمدد ًا �إىل و�سيط مايل وتزويدها بالعائدات.
وثمة قيود حتد من ا�ستخدام املرابحة يف متويل امل�شاريع؛ �إذ يحول ثبات الأ�سعار دون ا�ستخدامها يف العقود طويلة الأجل؛ ف�ض ًال عن عدم �إمكانية
التداول بالديون الناجمة عن املرابحة ،الأمر الذي يجعلها تفتقر �إىل ال�سيولة .ولهذه الأ�سباب ،تلج�أ امل�صارف املمولة للقر�ض امل�شرتك �إىل اعتماد
�أمناط الإجارة لتمويل الأ�صول التي يحتاجها امل�شروع ،حيث ميكن ا�ستخدام الإجارة يف التمويل طويل الأمد مع ن�سبة متغرية من العائدات.

� 4.4إعتماد ال�صكوك الإ�سالمية لتمويل م�شاريع البنية التحتية

بد ًال من احل�صول على التمويل من امل�ؤ�س�سات املالية ،ميكن متويل م�شاريع البنية التحتية عرب �إ�صدار العديد من ال�صكوك الإ�سالمية .وت�شري «هيئة
املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية» �إىل ال�صكوك على �أنها «وثائق مت�ساوية القيمة ،متثل ح�ص�ص ًا �شائعة يف ملكية �أعيان �أو منافع �أو
خدمات� ،أو يف موجودات م�شروع معني� ،أو ن�شاط ا�ستثماري خا�ص ،وذلك بعد حت�صيل قيمة ال�صكوك وقفل باب االكتتاب وبدء ا�ستخدامها لل�سبب الذي
�أ�صدرت من �أجله» .5151ووفق ًا للأ�سا�س التعاقدي املعتمد ،ميكن لل�صكوك حتقيق عائدات ثابتة �أو متغرية �إىل جانب �إمكانية تداولها .كما قامت «هيئة
املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية» بتحديد �أنواع خمتلفة من ال�صكوك التي ميكن ت�صنيفها باالعتماد على الأ�صول ،والدين ،وامللكية،
واخلدمات .ويبني اجلدول رقم ( )1الأنواع املختلفة لل�صكوك املتعلقة بتمويل امل�شروع التي تندرج حتت هذه الفئات.
اجلدول  :1فئات و�أنواع ال�صكوك
فئات الأ�صول
القائمة على �أ�سا�س الأ�صول
القائمة على �أ�سا�س الدين
القائمة على �أ�سا�س امللكية
القائمة على �أ�سا�س الوكالة

�أنواع الأ�صول
الإجارة (الأ�صول اململوكة احلالية والأ�صول امل�ؤجرة والأ�صول امل�ستقبلية) ,املنفعة (الأ�صول احلالية وامل�ستقبلية)
اال�ست�صناع ،املرابحة
امل�ضاربة ،امل�شاركة
الوكالة

تت�ضمن ال�صكوك القائمة على �أ�سا�س الأ�صول �صكوك الإجارة التي تعترب �سندات ت�صدر ب�ضمانة �أ�صل مادي م�ست�أجر وملمو�س و�/أو وعد باال�ستئجار يف
امل�ستقبل� .أما �صكوك املنفعة (حق االنتفاع) ،فهي �سندات مالية قائمة على �أ�سا�س الأ�صول �أي�ض ًا ،وي�صدرها �أ�صحاب حق االنتفاع ب�أ�صول موجودة �أو
م�ستقبلية؛ ويتيح �شراء هذه ال�صكوك لأ�صحاب الأ�سهم امتالك الأ�صول �أو حقوق االنتفاع .وتن�ش�أ ال�صكوك القائمة على �أ�سا�س الدين من التعامالت التي
تعتمد على القرو�ض .ويوفر حاملو �صكوك اال�ست�صناع الأموال الالزمة لإنتاج �سلع حمددة �أو بناء العقارات ،لي�صبحوا بالتايل مالكي هذه املنتجات/
العقارات عند انتهاء امل�شروع� .أما �صكوك املرابحة ،فيتم اعتمادها جلمع الأموال الالزمة ل�شراء ال�سلع �أو الأ�صول التي تباع بهام�ش ربح حمدد.
وتن�ش�أ ال�صكوك القائمة على �أ�سا�س امللكية عندما يتم ا�ستخدام �أموال التمويل يف عقود تعتمد على م�شاركة الناجت/الربح .وي�شارك �أ�صحاب �صكوك
املرابحة يف م�شروع ما عن طريق تعيني مدير للم�شروع على �أ�سا�س م�شاركة الأرباح .52ويقوم �أ�صحاب �صكوك امل�شاركة باال�ستثمار يف امل�شروع و�إدارته
وتقا�سم الأرباح وفق ًا لن�سب حمددة يتم االتفاق عليها م�سبق ًا .ويف �إطار التعامل مع ال�صكوك القائمة على �أ�سا�س الوكالة مثل �صكوك الوكالة ،يقوم
� 50شاه ()2008
 51هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
 52يتم ت�شارك الربح بني امل�ستثمرين ومدير امل�شروع وفق ًا لن�سبة متفق عليها م�سبق ًا� ،أما اخل�سارة ،فيت�شاركها املمولون فقط طبقا حل�صة كل منهم ..وتت�شابه عملية تقا�سم اخل�سائر مع ما هي عليه يف عملية امل�شاركة.
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�أ�صحاب ال�سندات بتوفري الأموال التي تديرها وكالة ا�ستثمارية يف بع�ض الأن�شطة التي قد تدر الدخل ،ويح�صل املدير �أو الوكيل يف امل�شروع على ر�سوم
معينة لقاء اخلدمات التي يقدمها.
وميكن لل�صكوك �أن متثل ملكية الأ�سهم� ،أو الأ�صول احلقيقية� ،أو حق االنتفاع� ،أو املال� ،أو الدين� ،أو �أي عامل مركب يجمع بني هذه الأ�صول؛ ف�إن كانت
هذه ال�سندات متثل الأ�صول احلقيقية �أو حق االنتفاع ،عندها تكون قابلة للتفاو�ض ب�أ�سعار ال�سوق .ويف حال كانت الأدوات اال�ستثمارية متثل الدين �أو
املال ،فلن تكون قابلة للتفاو�ض ويتم تبادلها ب�سعر التعادل� .أما يف حال كانت ال�سندات متثل �أ�صو ًال مركبة ،فتندرج عندها حتت �أحكام الأ�صل امل�سيطر
(بن�سبة  .)%51وبالتوازي مع ح�ص�ص امللكية ،ميكن توريق هذه الأدوات املالية وتداولها ب�أ�سعار قابلة للتفاو�ض �إذا كانت متثل الأ�صول املادية احلقيقية
�أو حق االنتفاع53؛ ويبقى حاملو ال�صكوك هم �أ�صحاب احلقوق الذين يتحملون املخاطر التي تنطوي عليها �صكوكهم.
ورغم �أن ال�صكوك ما زالت حديثة العهد ن�سبي ًا� ،إال �أنها �شهدت منو ًا �سريع ًا خالل فرتة زمنية ق�صرية تطورت معها من �آليات ب�سيطة مدعومة بالأ�صول
لت�صل �إىل طرح منتجات �أكرث تعقيد ًا .ومت ا�ستخدام العديد من �إ�صدارات ال�صكوك اجلديدة يف متويل م�شاريع البنية التحتية .و�سيتم �أدناه مناق�شة
�أحد النماذج التقليدية لل�صكوك القائمة على �أ�سا�س الأ�صول ف�ض ًال عن منوذج �أكرث تعقيد ًا جلمع الأموال الالزمة لتمويل امل�شاريع.
�صكوك الإجارة القائمة على �أ�سا�س الأ�صول
مبوجب �صكوك الإجارة ،يقوم رعاة امل�شروع بتحديد �أ�صل ليكون �أ�سا�س ًا لل�صكوك؛ ثم يتم بيع هذا الأ�صل �إىل �شركة ذات �أغرا�ض خا�صة �أو �شركة التمويل،
والتي تقوم بدورها ب�إ�صدار ال�صكوك ب�ضمانة هذا الأ�صل .وتنتقل عائدات بيع ال�صكوك �إىل �شركة امل�شروع التي ت�ستخدمها لبناء �أ�صول امل�شروع الأخرى.
ويتم ت�أجري الأ�صل الذي ميتلكه حاملو ال�صكوك �إىل �شركة امل�شروع التي تتوىل دفع الإيجار ب�شكل دوري حلاملي ال�صكوك عرب �شركة ذات �أغرا�ض خا�صة.
ويالحظ �أن بدل الإيجار قد يكون ثابت ًا �أو متغري ًا وفق ًا ملعدل قيا�سي .وعالو ًة على ذلك ،ميكن للعقد �أن يكون عقد �إيجار ت�شغيلي خالل مدة العقد ،حيث
تقت�صر الدفعات الدورية على بدل الإيجار فقط .وعند ا�ستحقاق امل�شروع ،يتم بيع الأ�صل �إىل �شركة امل�شروع وت�سديد املبلغ امل�ستحق دفعة واحدة .وثمة
خيار �آخر يتخذ فيه العقد �شكل الإجارة واالقتناء ،وهنا تت�ضمن الدفعات الدورية بدل الإيجار وجزء ًا من ر�أ�س املال امل�سدد .ويف نهاية فرتة العقد ،تنتقل
ملكية الأ�صل جمدد ًا �إىل �شركة امل�شروع بقيمة �إ�سمية حمددة �أو على �شكل هبة .ويو�ضح ال�شكل  8بنية ا�ستخدام �صكوك الإجارة.
ال�شكل  :8منوذج ب�سيط ل�صكوك الإجارة القائمة على �أ�سا�س الأ�صول
2a
امل�ستثمرون

2b
5

 - 1بيع وانتقال ملكية الأ�صول
 2aو  - 2bبيع ودفعة ال�صكوك
 - 3دفعة �سعر �شراء الأ�صول
 4aو � - 4bإيجار الأ�صول وبدل الإيجار
 - 5دفعات الإيجار الدورية

�شركة ذات �أغرا�ض
خا�صة
(�شركة متويل /وكيل)

1
3

�شركة امل�شروع

4a
4b

يف نهاية فرتة العقد ،تنتقل ملكية الأ�صول جمدد ًا �إىل �شركة امل�شروع وفق �إحدى الطرق
التالية:
�أ  -دفعات دورية تت�ضمن بدل الإيجار ور�أ�س املال امل�سدد.
ب  -دفعة واحدة عند ا�ستحقاق امل�شروع(تقوم �شركة امل�شروع ب�شراء الأ�صول جمدد ًا)

 53ملجمع الفقه الإ�سالمي حكمه اخلا�ص (�أنظر للحكم رقم  ،)4/5(30جممع الفقه الإ�سالمي واملعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب � ، 2000صفحة  .)63للمزيد من املناق�شة حول توجيهات �إ�صدار الأوراق املالية الإ�سالمية ،راجع �أحمد وخان ( )1997وخان
(.)2000-1999
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ومن الأمثلة املهمة على �صكوك الإجارة «�صكوك قطر العاملية» التي مت �إ�صدارها يف � 3أكتوبر  2003لتمويل بناء م�شروع «مدينة حمد الطبية» يف دولة
قطر .وقد �شكلت قطعة الأر�ض اململوكة حلكومة قطر �أ�سا�س هذه ال�صكوك ،حيث مت بيع هذه الأر�ض حلاملي ال�صكوك بهدف جمع  700مليون دوالر
خالل مدة ت�صل �إىل � 7سنوات .وقد مت دفع بدالت �إيجار ن�صف �سنوية متغرية وفق ًا ملعدل االقرتا�ض املعتمد بني بنوك مدينة لندن (الليبور) ،وت�ستوجب
ال�سداد على دفعات .وكانت احلكومة القطرية هي اجلهة ال�ضامنة لإ�صدار هذه ال�صكوك التي ح�صلت على الت�صنيف ( )+Aمن قبل �شركة الت�صنيف
االئتماين العاملية “�ستاندرد �أند بورز”.
�صكوك «امل�ضاربة  -الإجارة» املركبة
يف عام  ،2008قام كل من م�صريف «بنك بريهاد الإ�سالمي» و»بنك بريهاد اال�ستثماري» التابعني ملجموعة «�آر �إت�ش بي» امل�صرفية املاليزية ب�إن�شاء
�صكوك متعددة الأوجه بهدف متويل م�شروع طريق �سريع بطول  14,7كم ي�صل بني ليبهرايا كيمونينج ومدينة �شاه علم بوالية �سيالجنور يف ماليزيا؛
وتعهدت امل�شروع �شركة «بروجيك لينتازين �شاه علم بريهاد» (بي �إل �إ�س �إيه) مبوجب عقد امتياز لأربعني عام ًا ت�سند فيه حكومة ماليزيا الفيدرالية
�إىل ال�شركة املذكورة م�س�ؤولية الت�صميم والإن�شاء والإدارة وال�صيانة للطريق امل�أجور طيلة فرتة العقد .وبلغت امليزانية الإجمالية لكلفة امل�شروع 700
مليون رينجيت ماليزي .وبهدف جمع الأموال الالزمة ودفع م�ستحقات التمويل املرحلي للم�شروع� ،أ�صدرت �شركة «بي �إل �إ�س �إيه» جمموعتني من
ال�صكوك تقوم الأوىل على �أ�سا�س امل�ضاربة والثانية على �أ�سا�س الإجارة .وبلغت قيمة �صكوك امل�ضاربة حوايل  415مليون رينجيت ماليزي (مبا يعادل
 118مليون دوالر �أمريكي) مع مدة ا�ستحقاق ت�صل يف حدها الأق�صى �إىل  29عام ًا؛ بينما و�صلت قيمة �صكوك الإجارة �إىل  330مليون رينجيت ماليزي
( 94مليون دوالر �أمريكي) مع فرتة ا�ستحقاق ت�صل �إىل  19عام ًا على �أن يكون الطريق امل�أجور �أ�صل امل�شروع .وقد منحت م�ؤ�س�سة «رام خلدمات التقييم
االئتماين بريهاد» �صكوك امل�ضاربة ت�صنيف ًا من الدرجة ( ،)A3بينما نالت �صكوك الإجارة درجة ( .)A1ونظر ًا النطوائها على مزايا �شبيهة ب�أ�سهم
امللكية ،ميتاز حاملو �صكوك امل�ضاربة ب�أولوية �أقل من حاملي �صكوك الإجارة يف حال التخلف عن الت�سديد �أو الإفال�س.54
و�شكلت �صكوك امل�ضاربة امل�ستخدمة يف التمويل م�شروع ًا م�شرتك ًا بني �شركة «بي �إل �إ�س �إيه» وامل�ستثمرين (�شركة التمويل) يف م�شروع الطريق امل�أجور
الذي تولت فيه ال�شركة مهمة الإدارة (م�ضارب) .و�سيتم توظيف �أموال حاملي ال�صكوك (والتي بلغت  415مليون رينجيت ماليزي) يف �إن�شاء الطريق
وتوفري احتياجات ر�أ�س املال العامل خالل مرحلة ت�شغيل امل�شروع .ولدى االنتهاء من م�شروع الطريق امل�أجور� ،سيح�صل حاملو ال�صكوك على ح�صة من
الأرباح بن�سبة 90:10؛ ومن املتوقع كذلك �أن ي�صل معدل العائد حلاملي �صكوك امل�ضاربة �إىل حوايل � %7سنوي ًا.
وب�صفتها مدير ًا للم�شروع ،جمعت �شركة «بي �إل �إ�س �إيه» مبلغ ًا �إ�ضاف ّي ًا بقيمة  330مليون رينجيت ماليزي من م�ستثمرين �آخرين عرب �إ�صدار �صكوك
الإجارة .و�شكل الطريق امل�أجور الأ�سا�س الذي قام عليه �أ�صل الإجارة ،حيث انتقلت ملكية هذا الطريق �إىل حاملي ال�صكوك عرب �شركة ذات �أغرا�ض
خا�صة .ومن ثم قام حاملو ال�صكوك ب�إيجار الطريق جمدد ًا �إىل �شركة امل�شروع امل�شرتك ملدة  19عام ًا مقابل بدالت �إيجار دورية بد�أ ت�سديدها اعتبار ًا
من بداية فرتة الإن�شاء وفق مبد�أ الت�أجري الآجل (الإجارة املو�صوفة يف الذمة) .وتت�ضمن هذه البدالت الر�أ�سمال املتوجب �سداده على دفعات ،وبذلك
يت�سنى انتقال ملكية امل�شروع جمدد ًا يف نهاية مدة الإيجار �إىل �شركة امل�شروع امل�شرتك بقيمة ا�سمية تبلغ  1رينجيت ماليزي .ويبني ال�شكل ( )9البنية
الرئي�سية لل�صكوك يف م�شروع �شركة «بي �إل �إ�س �إيه».

ال�شكل� :9صكوك «امل�ضاربة – الإجارة» املركبة
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م�ستثمرو �صكوك
امل�ضاربة

2a
�شركة امل�شروع
(بي �إ�س �إل �إيه)

1b
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 1aو � - 1bإ�صدار �صكوك امل�ضاربة وا�ستيفاء الأموال
				
 -3توزيع الأرباح الدورية

2b

م�ستثمرو �صكوك
الإجارة

4a
4b

 2aو  - 2bبيع ال�صكوك (الأ�صول) وا�ستيفاء ال�سعر
 4aو � - 4bإيجار ال�صكوك وتلقي بدالت الإيجار

 4.5الح�ص�ص التمويلية في الم�شاريع

تت�ضمن م�شاريع البنية التحتية العديد من اال�ستثمارات ال�ضخمة التي تفوق قدرة معظم امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية على متويلها نظر ًا
لقاعدتها الر�أ�سمالية ال�صغرية ن�سبي ًا ،الأمر الذي يتيح لها متويل ب�ضعة �أجزاء فقط من هذه امل�شاريع .وبذلك ي�شكل التمويل الإ�سالمي �ضمن امل�شاريع
الكبرية ح�صة �أو ح�صتني فقط من �إجمايل احل�ص�ص التمويلية التي ترد غالبيتها العظمى من امل�ؤ�س�سات املالية التقليدية .ويف مثل هذه احلاالت،
تنق�سم التعامالت �إىل ق�سمني �أحدهما تقليدي والآخر �إ�سالمي 55.وفيما يعتمد الق�سم التقليدي على �آليات التمويل بالفائدة ،ي�ستخدم التمويل الإ�سالمي
الهيكليات والوثائق املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية .ويف مثل هذا النوع من العمليات ،يتم عزل اجلزء الإ�سالمي من امل�شروع عن بقية �أجزاءه
التي تعتمد التمويل التقليدي .وعلى �سبيل املثال ،ميكن تطبيق �آلية اال�ست�صناع على اجلزء الإ�سالمي من خالل قيام �شركة التمويل بت�سديد الدفعات
املتوجبة �إىل �شركة تتوىل �أعمال الهند�سة والتزويد والبناء وفق مقت�ضيات التمويل الإ�سالمي .وعند نهاية امل�شروع ،يتم ت�أجري الأ�صل املتوافق مع �أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية �إىل �شركة امل�شروع وتتلقى جهات التمويل الإ�سالمي بدالت الإيجار عن هذا اجلزء من امل�شروع.
ويعترب م�شروع توليد الطاقة الكهربائية «هب ريفر باور بروجيكت» ،الذي مت تنفيذه يف باك�ستان عام  ،1994من �أوائل م�شاريع التمويل الإ�سالمي
امل�شرتك بح�صة متويلية و�صلت �إىل  1,8مليار دوالر �أمريكي؛ كما �أنه �أول م�شاريع البنية التحتية اخلا�صة الذي يتمتع بحق الرجوع املحدود يف باك�ستان.
ويف هذا امل�شروع ،قام كل من «م�صرف الراجحي» و»�شركة الراجحي امل�صرفية لال�ستثمار» و» �شركة خليج بهاما�س الإ�سالمية لال�ستثمار» بتمويل
56
مرحلي بلغ  92مليون دوالر وفق ًا لآلية اال�ست�صناع وذلك ل�شراء وتركيب عنفات توليد الطاقة يف امل�شروع.
�إال �أن اجتماع التمويل الإ�سالمي بح�ص�ص متويلية �إىل جانب التمويل التقليدي القائم على الفائدة ال يخلو من بع�ض امل�شاكل التي قد تنجم عن تداخل
مكونات هذين النموذجني وعدم القدرة �أحيان ًا على الف�صل بينهما �ضمن امل�شروع؛ وحيث ي�شكل التمويل الإ�سالمي احل�صة التمويلية ال�صغرى ،فقد
يكون لزام ًا عليه االمتثال لقواعد ومبادئ التمويل التقليدي امل�سيطر .ويعزى ذلك ب�شكل رئي�سي �إىل االفتقار �إىل حتقيق الإن�سجام بني حقوق وتعوي�ضات
كل من احل�ص�ص التمويلية الإ�سالمية والتقليدية 57.ومن جملة املوا�ضيع الإ�شكالية املتعلقة بالتوافق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية حاالت التخلف عن
58
ال�سداد ،والدفع الطوعي امل�سبق ،والت�سوية املبكرة ،واخل�سارة الكلية.
وعلى �سبيل املثال ،يقت�ضي التخلف عن ال�سداد يف امل�شاريع امل�شرتكة عدم تلقي �أحد طريف التمويل للعائدات يف حال مل يتلقاها الآخر .ويجب �أن تتم
هيكلة الوثائق بطريقة يت�ساوى فيها طرفا التمويل الإ�سالمي والتقليدي يف حال التخلف عن ال�سداد بحيث يتم تنظيم التعوي�ضات على �أ�سا�س تنا�سبي
بني الطرفني .وعليه� ،سيتم ت�شارك الإجراءات العالجية اخلا�صة بت�صفية ال�ضمانات بني الطرفني وفق ًا مل�ساهمة كل منهما يف اال�ستثمارات.

 54رام خلدمات التقييم االئتماين بريهارد ()2009
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 55ماكميالن ()2008
 56انظر كليفورد ت�شان�س ( ،)2009وحموي و�آيلوارد ()1999
 57ماكميالن ()2005
 58ماكميالن ( )2005و ميلر وموري�س ()2008

18

 .5املعوقات والتحديات التي تواجه التمويل الإ�سالمي
نظر ًا لتطور �أداء قطاع التمويل الإ�سالمي من جمرد تقدمي اخلدمات امل�صرفية الأ�سا�سية �إىل متويل العديد من امل�ؤ�س�سات التي توفر جمموعة متنوعة
من املنتجات ،لذا ال تزال هناك حاجة ما�سة �إىل معاجلة كثري من ال�ش�ؤون املتعلقة بتمويل م�شاريع البنية التحتية .و�ست�سلط الفقرات التالية ال�ضوء على
بع�ض املوا�ضيع التي ينبغي تناولها لتعزيز دور التمويل الإ�سالمي يف م�شاريع البنية التحتية.

 5.1ال�ش�ؤون المتعلقة بالم�شاريع والهيكلة

تت�ضمن م�شاريع البنية التحتية الكثري من العقود والأطراف امل�شاركة .وي�ضيف ان�ضمام قطاع التمويل الإ�سالمي �إليها مزيد ًا من التعقيد .فاملعامالت
الإ�سالمية تبدو �أكرث تعقيد ًا من نظريتها التقليدية؛ وقد تزيد العقود الإ�سالمية من م�ستوى عدم الثقة وت�ؤدي �إىل ارتفاع تكاليف املعامالت .ونظر ًا
الرتفاع الر�سوم القانونية واملحا�سبية لهذا التمويل ،مييل �إ�صدار ال�صكوك الإ�سالمية لأن يكون �أكرث كلف ًة من �إ�صدار ال�سندات التقليدية 59.وقد ي�سهم
و�ضع معايري موحدة للعقود وال�شفافية يف تخفيف بع�ض املخاطر القانونية والتقليل من تكاليف التعامالت.
ونظر ًا ل�ضعف حجم قطاع التمويل الإ�سالمي ،لذا فهو عاد ًة ما ي�شارك امل�ؤ�س�سات املالية التقليدية يف متويل م�شاريع البنية التحتية .وهنا ي�صار �إىل عدم
الت�ساهل بتطبيق �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية على احل�ص�ص التمويلية الإ�سالمية يف امل�شاريع التي تعتمد يف معظمها على التمويل التقليدي القائم على
�أ�سا�س الفائدة .وتربز امل�شكلة هنا يف احلاجة �إىل ت�أقلم ح�صة التمويل الإ�سالمي مع معايري التمويل التقليدي والعديد من املوا�ضيع التي يتم معاجلتها
على �أ�سا�س تنا�سبي �أو بالت�ساوي .وكما مت الإ�شارة �سابق ًا ،يرتبط بع�ض هذه املوا�ضيع بالتعامل مع الدفعات امل�سبقة ،والدفعات املت�أخرة� ،أو التوقف عن
الدفع ،و�إجراءات الإع�سار وغريها .ففي حالة التخلف عن الدفع مث ًال ،قد تطالب امل�ؤ�س�سات املالية التقليدية بفوائد ت�أخري ،بينما ترف�ض امل�صارف
الإ�سالمية تقا�ضي فوائد كهذه بالن�سبة للعقود القائمة على البيع .وال ميكنها من ناحية �شرعية طلب املزيد من امل�ستحقات فوق امل�ستحقات الثابتة التي
تن�ص عليها عقود البيع مثل «املرابحة».
وكما ورد �سابق ًا ،تعترب املخاطر التي تنطوي عليها م�شاريع البنية التحتية من �أبرز العقبات التي حتول دون م�شاركة القطاع اخلا�ص يف متويلها .لذا
يحتاج قطاع التمويل الإ�سالمي �إىل م�ؤ�س�سات و�أدوات تعنى باحلد من املخاطر وميكن ا�ستخدامها لدعم متويل م�شاريع البنية التحتية.
وهنا تربز احلاجة �إىل م�ؤ�س�سات ميكنها توفري ال�ضمانات و�/أو خدمات الت�أمني با�ستخدام الأدوات الإ�سالمية املنا�سبة .وعلى ال�صعيد العاملي ،توفر
«امل�ؤ�س�سة الإ�سالمية لت�أمني اال�ستثمار وائتمان ال�صادرات» ،التابعة ملجموعة «البنك الإ�سالمي للتنمية» ،ت�أمين ًا �إ�سالمي ًا �ضد املخاطر ال�سيا�سية
ال�ستثمارات البنية التحتية يف البلدان الأع�ضاء .ورغم �أدائها لذات املهمة التي ت�ضطلع بها «الوكالة الدولية ل�ضمان اال�ستثمار»� ،إال �أن �سلم عمليات
«امل�ؤ�س�سة الإ�سالمية لت�أمني اال�ستثمار وائتمان ال�صادرات» يبدو �صغري ًا جد ًا قيا�س ًا حلجم احلاجة �إليها� .أما على ال�صعيد الوطني ،فيتوجب على
احلكومات حماية امل�ستثمرين عرب توفري ال�ضمانات والإعانات الالزمة لتعزيز م�شاركتهم يف م�شاريع البنية التحتية.
وتعيق قلة �أ�سواق ر�أ�س املال الإ�سالمية ا�ستخدام �أ�سواق ال�صكوك لتمويل م�شاريع البنية التحتية .فالأدوات الإ�سالمية القائمة على الديون تعاين من
م�شاكل مت�أ�صلة من حيث قابلية التداول وال�سيولة .ومبا �أن الأوراق املالية طويلة املدى القائمة على الديون ت�شكل الق�سم الأكرب يف متويل م�شاريع البنية
التحتية ،لذا ال بد من �إيجاد طريقة لتح�سني قابلية تداول هذه الأدوات الإ�سالمية .ويكمن �أحد حلول هذه امل�شكلة يف �إيجاد �أوراق مالية مركبة يعتمد
جزء قليل منها فقط على الديون .كما ميكن اعتماد حل �آخر يتجلى يف ت�ضمني هذه الأوراق مزيد ًا من اخليارات ،60ك�أن تن�ص على �إمكانية تبادل الديون
بالأ�سهم على �سبيل املثال.

� 59ستاندرد �آند بورز ()2009
 60خان ()2002

 19التمويل الإ�سالمي مل�شاريع البنية التحتية

 5.2ال�ش�ؤون القانونية

نظر ًا لتعدد الأطراف امل�شاركة يف متويل م�شاريع البنية التحتية وت�شابك العقود التي تنطوي عليها ،لذا فثمة حاجة ما�سة �إىل اعتماد نظام قانوين قادر
على متابعة �إلزامية هذه العقود التي قد يحول �ضعف تطبيقها دون �إقدام القطاع اخلا�ص على متويل م�شاريع البنية التحتية� .أما على �صعيد التمويل
الإ�سالمي ،فتكمن امل�شكلة يف اعتماد معظم ال�سلطات الق�ضائية يف عملها على �أنظمة قانونية غربية املن�ش�أ ،حيث تعتمد �أغلب البلدان الإ�سالمية �أنظمة
قانونية قائمة على القانون العام �أو القانون املدين .وعلى �سبيل املثال ،اعتمدت معظم البلدان ال�شرق �أو�سطية �أ�شكا ًال قانونية م�ستوحاة من القانون
املدين الأوروبي ،بينما اعتمدت امل�ستعمرات الربيطانية ال�سابقة مثل ماليزيا وباك�ستان نظام القانون العام الإجنليزي ،كما اعتمدت امل�ستعمرات
الفرن�سية ال�سابقة القانون املدين الفرن�سي .وقد تربز امل�شاكل عند ت�سوية النزاعات التي تت�ضمن عقود ًا �إ�سالمية لدى ال�سلطات الق�ضائية التي ال متتلك
قوانني �إ�سالمية داعمة ،مما �سيوجد حالة من عدم الثقة حيال التعامالت املالية الإ�سالمية.
ورغم �أن العقود والتعامالت الإ�سالمية قد تعاين بع�ض م�شاكل التف�سري يف ظل القانون العام لعدم تعاطيه �سابق ًا مع مثل هذه الن�شاطات� ،إال �أنه من
املتوقع لهذه الأنظمة �أن تكون �أكرث مالئمة للتعامالت الإ�سالمية من �أنظمة القانون املدين .ف�أنظمة القانون العام تتيح نتائج �أكرث و�ضوح ًا من حيث
التوثيق القانوين قيا�س ًا بنظام القانون املدين .ويعزى ذلك �إىل تف�سري حماكم القانون املدين لهذه العقود على �أ�سا�س الأنظمة واملنطقية والإن�صاف،
بينما �سيلقي نظام القانون العام مزيد ًا من الثقل على بنود ال�سندات القانونية .وعليه ،تتطلب حماية جهات التمويل الإ�سالمية يف بلدان القانون املدين
�سن قوانني وت�شريعات حتفظ حقوق هذه اجلهات وتلبي متطلبات التعامالت املالية الإ�سالمية .ونظر ًا لتعاظم حرمة العقد يف نظام القانون العام ،لذا
قد ينطوي ذلك على انخفا�ض املخاطر القانونية لأدوات التمويل الإ�سالمي يف ظل هذا النظام.
ول�ضمان م�ساهمة القطاع اخلا�ص يف تطوير البنية التحتية ،ثمة حاجة �إىل اعتماد قوانني حتمي م�صالح �أ�صحاب امل�صلحة .وتتمتع معظم البلدان
املتقدمة بقوانني امتياز حتدد حقوق وواجبات كافة الأطراف امل�شاركة خالل مراحل امل�شروع املختلفة .وال تقت�صر احلاجة على �سن قوانني امتياز من
هذا القبيل فح�سب ،بل يجب �أن ترتافق �أي�ض ًا بفهم وا�ضح للنظرة الإ�سالمية حيال هذه القوانني .ومن ال�ضروري كذلك توفري حد معني من ال�صكوك
القادرة على �إيجاد �سوق ثانوية مزدهرة .وب�إمكان احلكومات ت�سهيل هذه العملية عرب توفري الأطر القانونية والتنظيمية الالزمة و�إيجاد البنية التحتية
لهذه ال�سوق.

 5.3ال�ش�ؤون ال�شرعية

ميكن حتديد مو�ضوعني رئي�سيني فيما يخ�ص التوافق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية يف متويل م�شاريع البنية التحتية؛ يتناول املو�ضوع الأول املخاطر
الإجمالية التي قد تنطوي عليها الأحكام واملعايري ال�شرعية يف التعامالت املالية عموم ًا ،ويف متويل م�شاريع البنية التحتية على وجه اخل�صو�ص .ويعزى
هذا الأمر �إىل اختالف �آراء فقهاء ال�شريعة الإ�سالمية ،لي�س باختالف بلدانهم فح�سب ،بل �ضمن امل�ؤ�س�سة الق�ضائية ذاتها .ويعود �سبب ذلك �إىل
حتديد معايري احلوكمة ال�شرعية على م�ستوى جمل�س الرقابة ال�شرعية يف امل�ؤ�س�سات الإ�سالمية .ورغم �إمكانية توحيد هذه املعايري �ضمن الدول عرب
�إن�شاء هيئة خا�صة بالرقابة ال�شرعية على امل�ستوى الوطني� ،إال �أن حتقيق مثل هذا التقارب على امل�ستوى العاملي �سيكون �أمر ًا �أكرث �صعوبة.
�أما الفئة الثانية من ال�ش�ؤون اخلا�صة بال�شريعة الإ�سالمية ،فهي تتعلق بالق�ضايا الناجمة عن �أدوات حمددة يف م�شاريع البنية التحتية .وعلى �سبيل
املثال ،كان “التورق” املنظم املعتمد يف دول جمل�س التعاون اخلليجي مثار جدل كبري حدا مبجمع الفقه الإ�سالمي العاملية م�ؤخر ًا �إىل �إ�صدار فتوى بعدم
�شرعيته61 .و�سيكون من ال�ضروري �إيجاد حلول مبتكرة تتيح ل�شركة امل�شروع احل�صول على التمويل النقدي الالزم ل�سد احتياجات ر�أ�سمالها العامل.
وثمة خيار يتمثل يف ا�ستخدام �أ�ساليب التمويل القائمة على �أ�سا�س الأ�سهم كما هو متبع يف �صكوك م�شروع «بروجيك لينتازين �شاه علم بريهاد» (بي
�إل �إ�س �إيه) املذكور �أعاله.
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راجع القرار رقم  )5/19( 179الذي مت اتخاذه خالل اجلل�سة الـ 19ملجمع الفقه الإ�سالمي التي انعقدت يف � 30أبريل  2009يف ال�شارقة بدولة الإمارات العربية املتحدة.

20

ويعرت�ض بع�ض الفقهاء على عقود الإيجار املايل م�ؤكدين �أن عقد ال�شراء ال يجب �أن يكون ملزم ًا بل خياري ًا عند بداية عقد البيع .وعالوة على ذلك ،ال
يجب تثبيت �سعر بيع الأ�صول �سلف ًا� ،إمنا يجب �أن يبقى مرتوك ًا لل�سوق وقت البيع باعتباره �سيعتمد على نوعية الأ�صل ،وهو ما ال ميكن معرفته عند بداية
عقد الإيجار .وحلت امل�صارف الإ�سالمية هذه امل�شكلة �إما من خالل التنازل عن الأ�صل مقابل قيمة ا�سمية� ،أو اعتباره هبة عند نهاية فرتة الإيجار.
ومن امل�ضامني التي ينطوي عليها عقد الإيجار املايل ال�صايف هو �أنه عقد بيع بدفعات م�ؤجلة .وبذلك ت�شكل بدالت الإيجار دفعات ديون ميكن بيعها �أو
نقل ملكيتها وفق ًا لقيمتها الإ�سمية فقط.
و�أثار مو�ضوع الت�أجري الآجل (الإجارة املو�صوفة يف الذمة) ،الذي يتم فيه دفع بدالت الإيجار م�سبق ًا ،العديد من الت�سا�ؤالت لدى فقهاء ال�شريعة.
فاعرت�ض بع�ضهم على تلقي بدل الإيجار فيما ال يزال امل�شروع قيد البناء .ويتم حل هذه امل�س�ألة من خالل اقتطاع الإيجار امل�سبق من الإيجار الفعلي
عند انتهاء امل�شروع.
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وهناك العديد من امل�سائل ال�شرعية املتعلقة بال�صكوك 63.ومنا �أو ًال �أن رعاة امل�شروع ي�ضمنون ح�صول امل�ستثمرين على ر�أ�س املال الأويل وفق �أ�شكال
عديدة من ال�صكوك .ومن وجهة نظر �شرعية ،يتم ال�سماح عاد ًة بتقدمي ال�ضمانات دون �أية تكاليف �إ�ضافية على �أن يتوىل تقدميها طرف ثالث .ويدافع
�أن�صار ال�صكوك ب�أن بيع الأ�صول �إىل امل�ستثمرين عن طريق �شركة ذات غر�ض خا�ص م�ستقلة متام ًا عن املن�شئ� ،سيجعل من هذه ال�شركة مبثابة الطرف
الثالث الذي يتوىل تقدمي ال�ضمانات �إىل امل�ستثمرين .بينما ي�شري معار�ضو ال�صكوك �إىل �أن راعي/من�شئ هذه ال�صكوك هو نف�سه ال�شركة ذات الغر�ض
اخلا�ص ،وب�أن ال�ضمانات املتعلقة بر�أ�س املال/العائد قد تفتح الباب وا�سع ًا �أمام الربا.
ثاني ًا ،ي�ؤكد بع�ض الفقهاء وجوب تفعيل بيع الأ�صول ونقل امللكية يف «�صكوك الإجارة» على �أر�ض الواقع؛ وي�ؤكد ه�ؤالء كذلك �أن اجلمع بني عقود البيع
و�إعادة الت�أجري و�إعادة ال�شراء قد ت�ؤدي �إىل تعامالت حمظورة من طراز «بيع الوفاء» و�/أو «بيع الإناه» .وهنا ينبثق مو�ضوع ا�سرتداد�/شراء الأ�صول/
احل�ص�ص ب�سعر حمدد م�سبق ًا ،حيث يقوم الطرف املدين ب�إعادة �شراء الأ�صول عند ا�ستحقاق امل�شروع ب�سعر البيع الأ�صلي (القيمة الإ�سمية) بوا�سطة
�صكوك «الإجارة» ،ويقوم �أحد �أطراف عقد «امل�شاركة» من رعاة امل�شروع ب�شراء ح�ص�ص امل�ستثمرين بقيمتها الإ�سمية بوا�سطة �صكوك «امل�شاركة» .وهنا
ت�سمح ال�شريعة الإ�سالمية با�سرتداد�/شراء الأ�صول/احل�ص�ص بال�سعر املتداول يف الأ�سواق.

وال يزال عدد كبري من امل�شاركني يف ال�سوق ،مبن فيهم امل�ستثمرين ،حديثي العهد مببادئ التمويل الإ�سالمي ف�ض ًال عن افتقارهم �إىل الإملام الكايف
بامل�ضامني القانونية لأدواته اال�ستثمارية .ويحتاج الرتويج لقطاع التمويل الإ�سالمي عموم ًا ،ومتويل امل�شاريع خ�صو�ص ًا� ،إىل �إيجاد �إطار قانوين وتنظيمي
كفيل برفع م�ستوى الثقة والتقليل من املخاوف التي تراود امل�ستثمرين .وعلى نحو موازٍ  ،قد يكون تطوير الهيكليات املنا�سبة حاف ًال بالتحديات نظر ًا
لتعقيد عمليات متويل م�شاريع البنية التحتية والطبيعة النا�شئة ن�سبي ًا لقطاع التمويل الإ�سالمي .ومما يفاقم يف حدة امل�شكلة هو االفتقار �إىل خرباء
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اال�ستثمار امل�صريف امللمني ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ومعامالتها املالية املعقدة.
كما تعاين ال�سوق املالية الإ�سالمية النا�شئة من حمدودية الفر�ص اال�ستثمارية الكفيلة با�ستقطاب امل�ستثمرين� ،سيما يف ظل قلة ال�صكوك الإ�سالمية
التي تتيح للم�ستثمرين فر�صة تنويع ا�ستثماراتهم عرب �أدوات خمتلفة .ورغم اهتمام امل�ستثمرين بالعديد من الأدوات اال�ستثمارية الإ�سالمية� ،إال �أنها
ينبغي �أن تلبي متطلباتهم على �صعيد املخاطر والعوائد واال�ستحقاق .وهنا يربز التحدي الأ�سا�سي �أمام متعهدي ال�صكوك اخلا�صة مب�شاريع البنية
التحتية يف تلبية حاجات امل�ستثمرين وامل�صدرين.
ولعل من �أبرز التحديات التي تواجه ا�ست�شاريي ال�شريعة الإ�سالمية وخربائها القانونيني هو �إيجاد عقود قانونية تتوافق مع �أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية وتلبي يف الوقت ذاته املتطلبات القانونية والتنظيمية للبلدان امل�ضيفة� ،سيما يف ظل عمل قطاع اخلدمات املالية الإ�سالمية يف �أغلب
ال�سلطات الق�ضائية وفق �أطر قانونية غري �إ�سالمية .وقد ت�صبح هذه امل�شاكل �أكرث حدة يف بع�ض التعامالت التي تت�ضمن ح�ص�ص ًا متويلية م�شرتكة
نظر ًا حلاجة التمويل الإ�سالمي للت�أقلم مع الرتتيبات املالية التقليدية امل�سيطرة ،الأمر الذي يتطلب ا�ستنباط �أ�ساليب �إ�سالمية مبتكرة تتنا�سب
مع املتطلبات التعاقدية التقليدية.

ثالث ًا ،ثمة م�س�ألة تتعلق بت�سهيل الدفعات ملالكي ال�صكوك ال�سيما يف عقود «امل�ضاربة» و»امل�شاركة» .ويتم ذلك عرب تخويل مدير لل�صكوك بجمع �أي مبالغ
تزيد عن العائدات املتوقعة كحافز ،و�إعطاء امل�ستثمرين قرو�ض ًا عندما تكون العائدات الفعلية �أقل من املتوقع .وي�ؤكد فقهاء ال�شريعة �أن هذه املمار�سة
ت�ضعف جوهر هذه الأدوات القائمة على �أ�سا�س امللكية.

� 5.4ش�ؤون متعلقة بالم�شاركين في ال�سوق

قد ال ي�ستطيع قطاع اخلدمات املالية الإ�سالمية توفري الكثري من م�صادر التمويل طويلة الأمد مل�شاريع البنية التحتية باعتباره ال يزال قطاع ًا نا�شئ ًا
يفتقر �إىل العدد الكايف من امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية .ورغم وجود العديد من امل�صارف التجارية وال�شركات اال�ستثمارية الإ�سالمية� ،إال �أنها ال تزال دون
امل�ستوى املطلوب على �صعيد الكم واحلجم؛ كما ال يزال قطاع الت�أمني الإ�سالمي يف طور النمو ،ناهيك عن قلة عدد ال�صناديق (التقاعد ،التحوط،
امل�شرتكة) املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية 64.وت�ؤدي حمدودية م�صادر التمويل �إىل �ضعف القدرة التناف�سية لقطاع اخلدمات املالية الإ�سالمية
يف متويل م�شاريع البنية التحتية .وثمة عامل �آخر يحد من فعالية هذا القطاع يتمثل يف كونه قائم ًا على الديون ،الأمر الذي يجعله يركز على عمليات
التمويل ق�صرية املدى وهو ما ال يتنا�سب مع متويل م�شاريع البنية التحتية طويلة الأمد.

 62ميلر وموري�س ()2008
 63للمزيد من املعلومات حول امل�سائل ال�شرعية املتعلقة بال�صكوك ،انظر عثماين (.)2008
� 64سول ()2008
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 .6الفر�ص والآفاق امل�ستقبلية
ثمة م�شاكل عديدة تواجه حكومات الكثري من بلدان العامل على �صعيد متويل م�شاريع البنية التحتية؛ فرغم احلاجة املا�سة لهذه امل�شاريع ملا لها من
دور حيوي يف عملية النمو االقت�صادي� ،إال �أن انخفا�ض القاعدة ال�ضريبية وااللتزام بالإنفاق على العديد من القطاعات االجتماعية الأ�سا�سية الأخرى،
كالتعليم والرعاية ال�صحية� ،ساهم يف احلد من حجم الأموال العامة املر�صودة لال�ستثمار يف هذه امل�شاريع� .أما يف البلدان الأخرى التي تتمتع باقت�صاد
قوي ال يعاين �إجما ًال من نق�ص يف التمويل ،فيتم توجيه ق�سم كبري من هذه الأموال لتمويل م�شاريع البنية التحتية يف حال تواجد التوازن املنا�سب بني
العائدات واملخاطر .وتتناول الفقرات التالية بع�ض ال�سيا�سات والربامج التي من �ش�أنها م�ساعدة القطاعني العام واخلا�ص على متويل م�شاريع البنية
التحتية امل�ستقبلية با�ستخدام �أ�ساليب التمويل الإ�سالمي.

 6.1الدعم الحكومي

تقت�ضي االحتياجات ال�ضخمة واملعقدة لتمويل م�شاريع البنية التحتية التعاون بني القطاعني العام واخلا�ص .وتتوقف م�شاركة القطاع اخلا�ص يف هذه
امل�شاريع على وجود البيئة وهيكليات احلوافز املنا�سبة .وهنا ميكن حتديد دور احلكومات يف تعزيز م�شاركة هذا القطاع على م�ستويني �أ�سا�سيني هما:
امل�ستوى القانوين/التنظيمي وامل�ستوى االقت�صادي /املايل.
ومن املهم مبكان توفري بيئة قانونية وتنظيمية م�ستقرة ت�ساعد على ك�سب ثقة امل�ستثمرين يف حماية حقوقهم ،وتكفل تطبيق العقود عرب عملية ق�ضائية
عادلة يف حال ن�شوب النزاعات 66.ونظر ًا لكون �أغلب م�شاريع البنية التحتية ذات طبيعة طويلة الأمد عموم ًا ،لذا فهم بحاجة �أي�ض ًا لالطمئنان على
ا�ستمرارية القوانني والأنظمة التي حتكم امل�شروع ،ف�ض ًال عن احلاجة �إىل �سن قوانني خا�صة حتكم عقود متويل م�شاريع البنية التحتية .ومن املتطلبات
القانونية الأ�سا�سية التي قد ت�سهم يف تعزيز م�شاركة القطاع اخلا�ص عموم ًا ،وقطاع التمويل الإ�سالمي خ�صو�ص ًا ،اعتماد قانون امتياز �إ�سالمي ي�سمح
لل�شركات اخلا�صة با�ستخدام الأ�صول العامة لفرتة حمددة من الزمن 67.ويجب �أن يتمتع هذا القانون ببنود وا�ضحة ت�ؤمن �إطار ًا قانوني ًا م�ستقر ًا ،وترفع
68
�سوية ال�شفافية والإن�صاف ،وتدعم حقوق كافة �أ�صحاب امل�صلحة مبن فيهم املمولني ،وتوفر دعم ًا حكومي ًا على �شكل �ضمانات وتعهدات.
�أما اجلانب االقت�صادي/املايل للدعم احلكومي ،فيكون من خالل �ضمان قدرة امل�شاريع على توفري �أف�ضل معدالت العائدات واملخاطر للم�ستثمرين.
ولتقلي�ص حجم املخاطر ،ميكن للحكومات توفري ال�ضمانات التي من �ش�أنها تخفي�ض تكاليف االقرتا�ض .وقد تكون هناك حاجة �أي�ض ًا لتقدمي الدعم
املتمثل بالإعانات املالية واحلوافز ال�ضريبية الكفيلة برفع كفاءة امل�شروع .ويف جممل الأحوال ،يجب احلر�ص على حتديد املخاطر التي قد يديرها
رواد الأعمال من القطاع اخلا�ص ،وتلك التي يجب على احلكومات احلد منها 69.ومن ناحية �أخرى ،قد يت�سبب توفري الكثري من الدعم مل�شاريع القطاع
اخلا�ص يف تقلي�ص كفاءتها وتراجع فعاليتها الت�شغيلية.

 6.2الخ�صخ�صة

ميكن تعزيز م�شاركة القطاع اخلا�ص يف متويل م�شاريع البنية التحتية عرب عمليات التجريد التي يتم مبوجبها خ�صخ�صة امل�شاريع اململوكة للدولة.
وميكن ت�صنيف هذه امل�شاريع ك�شركات تعمل يف الأ�سواق التناف�سية ،وعمليات االحتكار ،وخدمات التعهيد املمولة من قبل القطاع العام 70.وال تباع
الأ�صول املادية يف هذه احلالة الأخرية �إىل القطاع اخلا�ص� ،إمنا يتم التعاقد على بند من هذه اخلدمات (مثل جمع القمامة) .وثمة عامل قد يلعب
دور ًا مهم ًا يف جناح اخل�صخ�صة يكمن يف �إطالق �شركات �أف�ضل �أدا ًء وح�ضور ًا يف ال�سوق 71.وهذا ال ي�سهم يف منح ال�شركات املخ�صخ�صة ا�ستقالليتها
فح�سب ،بل يتيح لها �أي�ض ًا احل�صول على التمويل من القطاع املايل ب�شروط مناف�سة لتحقيق مزيد من التطور� .أما بالن�سبة لل�شركات التي قد ال حتظى
بح�ضور فاعل يف ال�سوق ،فيمكن للدولة االحتفاظ بها �أو نقل ملكيتها �إىل القطاع اخلا�ص مع دعمها على نحو كبري من حيث التمويل والإعانات املالية.

� 66شامي و�آخرون ()2009
 67رغم �أن قانون االمتياز قد يتيح ا�ستخدام التمويل الإ�سالمي يف م�شاريع البنية التحتية� ،إال �أنه قد يكون مثار ًا لبع�ض امل�سائل ال�شرعية  ،وباعتبار �أن عقود االمتياز تت�ضمن حتويل الأ�صول لفرتة زمنية حمددة ،لذا ف�إن امل�سائل املتعلقة بتحويل امللكية و�/أو ت�أجري
الأ�صول وم�س�ؤوليات الأطراف املعنية حتتاج ملعاجلتها من وجهة نظر �شرعية..
 68راجع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ( )2006للح�صول على قائمة باملبادئ الرئي�سية لقانون االمتياز احلديث.
� 69إروين ()2007؛  70فيكرز �أند يارو()1991؛  71روالند ()1994
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ويعد رفع م�ستوى الفعالية واالبتكار من �أهم �أهداف اخل�صخ�صة 72،ومن هنا ميكن النظر �إليها ك�أداة تهدف �إىل حت�سني �أداء ال�شركات التي كانت
تديرها الدولة 73.ولدى حماولة �إ�شراك القطاع اخلا�ص ،يجب االنتباه �إىل عدم التفريط بامللكية يف �سبيل حتقيق الفعالية .ومبا �أن منتجات ق�سم كبري
من ال�شركات اململوكة للدولة تعترب من ال�ضروريات الأ�سا�سية للمجتمع (مثل الكهرباء ،واملاء وغريها)� ،سيكون من ال�ضروري احلر�ص على التزام
اخل�صخ�صة بالهدف العام لهذه املنتجات .ويف مثل هذه احلاالت ،يتوجب على احلكومات االحتفاظ ب�شكل من �أ�شكال ال�سيطرة على هذه ال�شركات،
�أو �إقرار نظام خا�ص بال�شركات املخ�صخ�صة �سيما �إذا كانت تعنى باخلدمات االحتكارية .وتبني التجربة �أن خ�صخ�صة ال�شركات التي تتمتع بح�ضور
فاعل يف الأ�سواق التناف�سية ال يت�سبب مب�شاكل على �صعيد التوزيع .وعالو ًة على ذلك ،لوحظ �أن خ�صخ�صة م�شاريع البنية التحتية� ،إذا ما مت تنفيذها
74
وتنظيمها بال�شكل املنا�سب ،قد ي�سهم يف تعميم فائدتها لت�شمل حتى الطبقات الفقرية من املجتمع.

 6.3ا�ستخدام ال�صكوك العامة لتمويل م�شاريع البنية التحتية

ميكن للحكومات اال�ستفادة من املوارد الوا�سعة للقطاع اخلا�ص من خالل ابتكار �أدوات ا�ستثمارية تلبي متطلبات العائدات واملخاطر ملختلف �شرائح
امل�ستثمرين يف ال�سوق .وميكن حتقيق ذلك مث ًال عرب �إ�صدار �صكوك القطاع العام للح�صول على التمويل الالزم لال�ستثمار يف �أ�صول البنية التحتية.
وت�شري جتارب بع�ض البلدان �إىل جناح ا�ستخدام الأوراق املالية املختلفة ،مبا فيها ال�صكوك ،يف توفري التمويل.
وهناك بع�ض احلكومات التي بد�أت فع ًال با�ستخدام الأوراق املالية الإ�سالمية .فقد �أ�صدر «بنك ملي» (بنك �إيران املركزي) مث ًال �سندات م�شاركة،
�ضمن جمموعة �أدوات �أخرى ،لإن�شاء م�شاريع البنية التحتية 75.كما قامت حكومة ال�سودان ب�إطالق �شهادات ا�ستثمار حكومية قائمة على «امل�ضاربة»
ال�ستخدام الأرباح يف متويل م�شاريع التوريد ،والتجارة ،والتنمية� 76.أما يف ماليزيا ،فقد قامت احلكومة ب�إ�صدار �سندات ا�ستثمار حكومية قائمة على
مبد�أ «بيع الإناه» ،ف�ض ًال عن �صكوك الإجارة التي �أ�صدرها م�صرف «نيجارا ماليزيا» اعتماد ًا على مفاهيم البيع و�إعادة الت�أجري .ومن �ش�أن النجاح
الذي حتققه جتربة �إ�صدار ال�صكوك العامة واخلا�صة �أن يفتح الباب وا�سع ًا �أمام �إ�صدار ال�صكوك احلكومية بهدف احل�صول على الأموال الالزمة من
�شركات و�أ�سواق القطاع اخلا�ص لتمويل م�شاريع البنية التحتية يف القطاع العام.

� 6.4إحياء �سوق ال�صكوك

ي�سهم جمع الأموال الالزمة لتمويل م�شاريع البنية التحتية عرب ال�صكوك يف دعم ت�أ�سي�س �سوق �سيولة ثانوية فاعلة .وكما ورد �سابق ًا ،من املتوقع
الحتياجات اال�ستثمار امل�ستقبلية يف م�شاريع البنية التحتية للعديد من البلدان �أن تكون �ضخمة للغاية .وميكن لتمويل ق�سم كبري من امل�شاريع اجلديدة
عرب ا�ستخدام ال�صكوك ال�صادرة عن القطاعني اخلا�ص والعام �أن يف�ضي �إىل ت�أ�سي�س �سوق �صكوك ثانوية فاعلة .ولن ي�ساعد ذلك على تطوير �سوق
مالية �إ�سالمية مهمة فح�سب ،بل �سي�ساعد امل�صارف الإ�سالمية �أي�ض ًا على �إدارة متطلبات ال�سيولة لديها .كما �سي�سهم ت�أ�سي�س �سوق فاعلة لل�صكوك
القابلة للتداول يف م�ساعدة امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية على �شراء وبيع الأوراق املالية الإ�سالمية بغر�ض �إدارة متطلبات وخماطر ال�سيولة.
وتزداد حالي ًا م�ستلزمات �سوق ال�صكوك �إن كان على �صعيد احلجم �أو من حيث توفري �أوراق مالية موحدة قادرة على اجتذاب �أ�صحاب امل�صلحة
املعنيني مبن فيهم امل�ستثمرين 77.وقد تتنوع منتجات هذه ال�سوق لتت�ضمن الأوراق املالية على �شاكلة �أ�سهم امللكية �أو الديون .و�سيتطلب ذلك بذل جهود
على امل�ستوى التنظيمي لإيجاد معايري موحدة لبع�ض التعامالت بغية تعزيز الثقة وتقليل املخاطر القانونية املرتتبة عليها .ورغم الفر�ص التي يحظى
بها قطاع البنية التحتية لتعزيز وتطوير �سوق ال�صكوك� ،إال �أن هناك م�ستلزمات �أخرى ينبغي توفريها ل�ضمان فعالية هذه ال�سوق؛ وعدا عن مزودي
وم�ستخدمي ال�صناديق ،ثمة حاجة ما�سة ملزودي ال�سيولة ب�صفتهم وكالء لت�سهيل التعامالت يف الأ�سواق الثانوية 78.حيث يقوم مزودو ال�سيولة ه�ؤالء،
مبن فيهم الو�سطاء والتجار ،ب�شراء وبيع الأوراق املالية وت�سهيل تداولها يف الأ�سواق.

 72كيكري ونيلي�س و�شرييل ()1994
 73الندكفي�ست ()1988
 74بريد�سال ونيلي�س ()2003
� 75صديقي ()1999
� 76سيد ()2005
 77ي�ؤكد مريتون وبودي (� )1995أن تزايد حجم املنتجات التي يقدمها الو�سطاء املاليون بحكم تغطيتها لقاعدة �أو�سع من العمالء ،يف�سح املجال �أمام توحيدها وبيعها يف الأ�سواق املالية.
 78ي�ؤكد �شامي ،وفولنكامب ،و�شارما ( )2009على �أهمية دور مزودي ال�سيولة يف تفعيل �أداء الأ�سواق املالية ب�شكل جيد ،فقد ي�ؤدي غيابهم �إىل ركود ال�سوق وانعدام فاعليتها
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كما ينبغي توفري �أنظمة خا�صة بالأوراق املالية حلماية امل�ستثمرين ،و�ضمان �إن�صاف وكفاءة و�شفافية الأ�سواق ،والتخفيف من م�ستوى املخاطر 79.وقد
حددت «املنظمة الدولية للجان الأوراق املالية» املتطلبات الأ�سا�سية الالزمة لتطوير ال�سوق املالية الإ�سالمية مثل� :إيجاد الإطار التنظيمي املنا�سب،
والتقارب والتوافق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،وتوفري املنتجات ،وتخفي�ض تكاليف املعامالت ،و�إعداد خرباء ال�سوق ،وتثقيف امل�ستثمرين ،وتبادل
املعلومات 80.كما يتطلب ت�أ�سي�س �سوق ال�صكوك توفري القوانني التف�صيلية الناظمة للأوراق املالية ،والإف�صاح والإع�سار �ضمن الإطار الإ�سالمي .ويجب
�أن ت�شتمل هذه القوانني على قواعد حمددة تعنى بحقوق مالكي ال�صكوك ،وحقوق �إعادة التنظيم والت�صفية اخلا�صة بالدائنني؛ ف�ض ًال عن �ضمان
ال�شفافية ,والإف�صاح ،وتوفري معايري املحا�سبة ال�شاملة.

� 6.5إر�ساء البيئة التناف�سية /توحيد المعايير

تت�سم م�شاريع البنية التحتية بالتعقيد نظر ًا الحتوائها على العديد من الأطراف والعقود امل�شاركة .وت�أتي التعامالت املالية الإ�سالمية لت�ضيف بعد ًا
تعاقدي ًا �آخر من �ش�أنه �أن يفر�ض املزيد من التحديات على هذا ال�صعيد .وثمة م�س�ألتان �أ�سا�سيتان فيما يخ�ص ا�ستخدام التمويل الإ�سالمي يف م�شاريع
البنية التحتية ،تتعلق الأوىل بتباين القوانني ذات ال�صلة بالتمويل الإ�سالمي والتقليدي� .أما الثانية فرتتبط باختالف الآراء الفقهية �ضمن الأحكام
ال�شرعية الإ�سالمية.

ونظر ًا للإقبال العاملي الوا�سع الذي ت�شهده م�شاريع البنية التحتية ،لذا فاحلاجة ما�سة �إىل توحيد العقود املالية الإ�سالمية على امل�ستوى العاملي .وينطبق
ذلك على عقود التمويل امل�شرتك و�إ�صدارات ال�صكوك على حد �سواء .ففي التمويل التقليدي ،تعتمد عمليات التمويل امل�شرتك على النماذج املوحدة
مل�ستندات القرو�ض ال�صادرة عن «احتاد �أ�سواق القرو�ض» ( )LMAيف لندن وال�شروط القيا�سية لهذه الوثائق .وت�ستخدم امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
82
امل�ستندات ذاتها يف �صفقات التمويل امل�شرتك ب�سبب االفتقار �إىل امل�ستندات الإ�سالمية اخلا�صة يف هذا املجال.
ورغم اعتماد «هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية» بع�ض املعايري املوحدة املتعلقة باملبادئ الرئي�سية للتمويل وهيكليات ال�صكوك� ،إال
�أنها ال تعد مبثابة م�ستندات قانونية مف�صلة تعالج املوا�ضيع واملخاطر القانونية املحددة التي تنطوي عليها م�شاريع البنية التحتية .وهنا تربز احلاجة
�إىل �إيجاد معايري عاملية موحدة ميكن ا�ستخدامها يف متويل م�شاريع البنية التحتية التي تعتمد �صفقات التمويل الإ�سالمي امل�شرتك وال�صكوك على
امل�ستوى العاملي.

وقد ال يحظى التمويل الإ�سالمي بذات االمتيازات التي يتمتع بها التمويل التقليدي نظر ًا الفتقاره �إىل البيئة القانونية والتنظيمية الداعمة .ففي العديد
من بلدان العامل ،يعمل قطاع التمويل الإ�سالمي �ضمن �أنظمة ال تتمتع بالقوانني والت�شريعات الداعمة� ،أو امل�ؤ�س�سات الفاعلة حلل النزاعات .ويعد
االلتزام ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية يف ظل بيئة قانونية وتنظيمية ال تتوافق مع مبادئها عام ًال م�ساهم ًا يف رفع م�ستوى املخاطر القانونية .وحلل هذه
امل�شاكل ،ال بد من �إيجاد القوانني والأنظمة التي ت�سهم يف ت�سهيل ا�ستخدام التمويل الإ�سالمي عموم ًا ،وتوظيفه يف متويل م�شاريع البنية التحتية على
وجه اخل�صو�ص .ومن �ش�أن هذه القوانني والأنظمة �أن ت�ساعد على هيكلة العقود الإ�سالمية ،وتقلي�ص املخاطر القانونية ،وتعزيز م�ستوى الثقة يف حل
النزاعات ،ف�ض ًال عن توفري البيئة اال�ستثمارية املنا�سبة من خالل تقلي�ص االختالفات التنظيمية والقانونية بني قطاعي التمويل الإ�سالمي والتقليدي.
ويعد تباين الآراء الفقهية حول التعامالت املختلفة م�صدر ًا �آخر من م�صادر املخاطر القانونية .فثمة اختالف يف الأحكام والعقود ال�شرعية �ضمن
الهيئة الق�ضائية الواحدة يف البالد التي تفتقر �إىل وجود هيئة �شرعية وطنية .ومبا �أن التعامالت الإ�سالمية تنطوي على العديد من مناذج التمويل
التي عاد ًة ما تكون �أكرث كلفة من نظريتها التقليدية ،لذا ميكن الختالف الأحكام ال�شرعية ب�ش�أنها �أن يرفع م�ستوى املخاطر املتعلقة بالتوافق مع �أحكام
ال�شريعة ويزيد من تكاليف هذه التعامالت .ومن �ش�أن توحيد العقود الإ�سالمية �أن يقلل من التكاليف واملخاطر باعتبارها تنطوي على فوائد تعليمية
ناجمة عن تعزيز الكفاءة يف و�ضع م�سودات هذه العقود ،وتقلل املخاوف �إزاء البنود القانونية اجلديدة التي ت�شكل �سابقة ق�ضائية وجعلها م�ألوفة
لأ�صحاب امل�صلحة 81.وحتتاج م�شاريع البنية التحتية املرتبطة بالقطاع العام ،والتي تنطوي على ا�ستثمارات �ضخمة� ،إىل توحيد العقود وامل�ستندات
للتخفيف من النفقات واملخاطر.
ويلعب توحيد امل�ستندات دور ًا مهم ًا يف حتقيق النمو وتوفري ال�سيولة �ضمن الأ�سواق املالية كونه ي�سهم يف تعزيز الثقة والو�ضوح حيال مزايا العقود
املالية .كما يتيح للوكالء املعنيني قدرة �أف�ضل على ا�ستيعاب حقوقهم وواجباتهم مبوجب هذه العقود ،ف�ض ًال عن تعزيز ثقتهم لدخول ال�سوق وممار�سة
التعامالت .وتلقى العقود املوحدة قبو ًال �أكرب لدى الأطراف �إذا كانت �سهلة اال�ستيعاب وحتقق التوازن املطلوب بني م�صالح املتعاقدين .كما ت�صبح عملية
التفاو�ض حول جوانب التعامالت املختلفة �أكرث ب�ساطة وان�سيابية� ،سيما و�أن هذه املفاو�ضات تركز ب�شكل خا�ص على البنود الفريدة التي تخت�ص بها
معاملة بعينها �أكرث مما تتطرق لكافة البنود الأخرى يف العقد .وعالو ًة على ذلك� ،سيتمتع املمولون بحماية �أف�ضل �ضد املخاطر التي ال ميكنهم توقعها
�أو املطالبات التي قد ال تكون ملزمة .كما ت�سهم العقود املوحدة �أي�ض ًا يف ت�سهيل �إدارة ومتابعة التعامالت بعد توقيعها.

 79هذه هي الأهداف العامة للمنظمة الدولية للجان الأوراق املالية .انظر املنظمة الدولية للجان الأوراق املالية (.)2003
 80املنظمة الدولية للجان الأوراق املالية ()2004
 81ملزيد من املعلومات حول منافع توحيد العقود الإ�سالمية ،راجع كار�س ( )2002وكاهان وكالو�سرن (.)1997
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� 82شاه (� ،2008صفحة )56
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 .7خامتة

 .8املراجع

ال �شك �أن االحتياجات التمويلية لقطاع البنية التحتية خالل ال�سنوات القادمة �ستبلغ من ال�ضخامة حد ًا قد يفوق قدرة احلكومات على تلبية متطلباتها
مبفردها .ويعد التمويل الإ�سالمي �أحد اخليارات املتاحة لردم الهوة يف تطوير قطاع البنية التحتية .حيث تبني ورقة العمل هذه هيكليات التمويل
اجلديدة التي �أطلقها قطاع اخلدمات املالية الإ�سالمية لتمويل م�شاريع البنية التحتية ،والفر�ص الهائلة التي ينطوي عليها يف هذا املجال كونه قطاع ًا
نا�شئ ًا مييل نحو التمويل القائم على �أ�سا�س الأ�صول .ويكمن التحدي الرئي�سي لهذا القطاع يف �إيجاد هيكليات متويل مبتكرة من �ش�أنها تلبية متطلبات
التعامالت املعقدة مل�شاريع البنية التحتية.

«هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية» ( ،)1998معايري املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،هيئة املحا�سبة واملراجعة
للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،املنامة.

وتعتمد مدى م�ساهمة قطاع اخلدمات املالية الإ�سالمية يف تطوير م�شاريع البنية التحتية على عوامل عديدة؛ فعلى ال�صعيدين الوطني والعاملي ،ثمة
حاجة لتعزيز الثقة من خالل اعتماد وثائق قانونية �إ�سالمية موحدة ميكن ملختلف الأطراف ا�ستخدامها يف متويل م�شاريع البنية التحتية .وال بد �أي�ض ًا
من �إيجاد بيئة قانونية وتنظيمية داعمة من �ش�أنها التقليل من املخاطر ذات ال�صلة وتوفري بيئة ا�ستثمارية ت�ضاهي بيئة القطاع املايل التقليدي� .أما
على ال�صعيد التنظيمي ،فيمكن زيادة املوارد املالية املتاحة لتمويل م�شاريع البنية التحتية مع تو�سع القطاع املايل الإ�سالمي لي�ضم م�ؤ�س�سات غري
م�صرفية (كامل�صارف اال�ستثمارية و�شركات التكافل) ،وال�صناديق (كال�صناديق امل�شرتكة ،و�صناديق التحوط والتقاعد) .كما ميكن ت�سهيل اال�ستثمار
يف الأدوات الإ�سالمية املعتمدة يف متويل م�شاريع البنية التحتية يف حال توفري جمموعة من الأوراق املالية على �سويات خمتلفة من معدالت املخاطرة
والعائدات واال�ستحقاق.
ويعتمد الدور امل�ستقبلي لقطاع اخلدمات املالية الإ�سالمية يف تطوير م�شاريع البنية التحتية على مدى قدرة هذا القطاع على تزويد امل�ستثمرين بالأدوات
اال�ستثمارية املتنوعة .ويتحقق ذلك من خالل �إيجاد �أوراق مالية مبتكرة ( مبا يف ذلك ال�صكوك) وغريها من الأدوات التي تلبي املتطلبات القانونية
وال�شرعية من جهة وتواكب احتياجات امل�ستثمرين وامل�صدرين من جهة �أخرى.

«هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية» ( )2003املعايري ال�شرعية  1425-5هـ 2003-4/م ،هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات
املالية الإ�سالمية ،املنامة
�أو�صاف �أحمد ( ،)1993املمار�سات املعا�صرة لأ�ساليب التمويل الإ�سالمية ،ورقة بحث رقم  ،20املعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب ،البنك الإ�سالمي
للتنمية ،جدة.
�أو�صاف �أحمد وطارق اهلل خان (“ ،)1997مقدمة”� ،أو�صاف �أحمد وطارق اهلل خان (املحررين) ،الأدوات املالية الإ�سالمية يف تعبئة موارد القطاع
العام ،وقائع الندوة رقم  ،39املعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب ،البنك الإ�سالمي للتنمية ،جدة.
نان�سي بريد�سال وجون نيلي�س (“ ،)2003الرابحون واخلا�سرون :تقييم الأثر التوزيعي للخ�صخ�صة” ،مركز التنمية العاملية ،)10( 31
.1633-1617
ديفيد كار�س ( ،)2002خماطر التوثيق وخماطر الت�شغيل واملعيار اجلديد لكفاية ر�أ�س املال ،مراجعة بنك الت�سويات الدويل .2002/33
رالف �شامي ,كونيل فولينكامب و�سونيل �شارما (�“ ،)2009إطار لتطوير ال�سوق املالية” ،ورقة عمل �صندوق النقد الدويل رقم ,156/09/WP
�صندوق النقد الدويل ،وا�شنطن.
كليفورد ت�شان�س ( ،)2009مدخل �إىل التمويل الإ�سالمي للم�شاريع ،خال�صة متطلبات العميل ،يناير .2009
كليمن�سيا دي ما�ستل و�آدا كارينا �إيزاجوير (“ )2008االجتاهات احلديثة لن�شاط القطاع اخلا�ص يف البنية التحتية :ما �أهمية جتنب املخاطر بالن�سبة
خلطة العمل” ،جريدالينز ن�شرة رقم  ،31ال�صندوق اال�ست�شاري ل�ش�ؤون البنية التحتية العامة واخلا�صة .البنك الدويل.
“البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية” (“ ،)2006مبادئ البنك الأ�سا�سية لقانون امتيازات ع�صري -اختيار وتربير املبادئ”
( http://www.ebrd.com/country/sector/law/concess/core/coreprin.pdfتاريخ دخول املوقع � 8سبتمرب )2009
“ارن�ست �آند يوجن” (“ )2008ردم الهوة :اال�ستثمار اخلا�ص يف البنية التحتية لل�شرق الأو�سط”.

http://www.ey.com/Global/assets.nsf/Middle_East/Middle_East_Infrastrucure/$file/Middle_East_Infrastructure.pdf

بنجامني �إ�ستي (« )2003احلافز االقت�صادي لتمويل امل�شاريع» ،ميميو ،جامعة هارفارد.
املفو�ضية الأوروبية (« )2003املالية العامة يف االحتاد النقدي الأوروبي»  ،2003بروك�سل.
فيفيان فو�سرت�« )2008( ،إ�صالح حمرك النمو :البنية التحتية يف �إفريقيا» ،ت�شخي�ص البنية التحتية للدول الإفريقية ,البنك الدويل ،وا�شنطن.
روبرت جراي و�أر�شد ا�سماعيل (« )2007تنظيم �أ�سواق ر�أ�س املال الإ�سالمية»� ،سيمون �آرت�شر ورفعت �أحمد عبد الكرمي (املحررين) ،التمويل الإ�سالمي:
التحدي التنظيمي« ،جون وايلي �آند �صنز» (�آ�سيا) ليمتد� ،سنغافورة.
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دارن جرمي�سي ومارفني لوي�س ( « ،)2002تقييم خماطر �شراكة القطاعني العام واخلا�ص يف م�شاريع البنية التحتية» ،املجلة الدولية لإدارة امل�شاريع
.118-107 ،20

�سونيتا كيكري وجون نيلز وماري �شرييل (« ،)1994اخل�صخ�صة :الدرو�س امل�ستقاة من اقت�صاديات ال�سوق»« ،ذا وورلد بانك ري�سريت�ش اوب�سريفر9 ،
(.272-241 ،)2

با�سل حموي و�أنتوين �آيلوارد (« )1999التمويل الإ�سالمي� :سوق عاملية متنامية» ,جملة «ثاندربريد �إنرتنا�شيونال بزن�س ريفيو»،)5/4( 41 ،
.420-407

يان لينريت (�« ،)2009أين ينتهي دور القطاع العام و�أين يبد�أ دور القطاع اخلا�ص؟» ورقة عمل �صندوق النقد الدويل � ،122/09/WPصندوق النقد
الدويل ،وا�شنطن.

رون هاروين (“ ،)2008ازدهار البنية التحتية للأ�سواق النا�شئة” 20 ،يوليو ،2008

لينارت الندكفي�ست (“ ،)1988اخل�صخ�صة :نحو مفهوم حتليل ال�سيا�سة املقارن” ،جورنال �أوف بابليك بولي�سي.19-1 ،)1( 8 ،

http://wallstreetpit.com/320-emerging-market-infrastructure-is-booming

االحتاد الدويل للمحا�سبني واملعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب ( ،)2000قرارات وتو�صيات جمل�س جممع الفقه الإ�سالمي ،املعهد الإ�سالمي للبحوث
والتدريب ،البنك الإ�سالمي للتنمية ،جدة.
م�ؤ�س�سة التمويل الدولية (« )2008موجز العدد :مرفق �أزمات البنية التحتية يف م�ؤ�س�سة التمويل الدولية» ,م�ؤ�س�سة التمويل الدولية ،جمموعة البنك
الدويل (دي�سمرب http://www.ifc.org/ifcext/about.nsf/AttachmentsByTitle/IssueBrief_ICF/$FILE/IssueBrief_ICF.pdf ,)2008
“املنظمة الدولية للجان الأوراق املالية” (�“ ،)2003أهداف ومبادئ تنظيم الأوراق املالية” ،املنظمة الدولية للجان الأوراق املالية
http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD154.pdf

منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية ( ،)2007البنية التحتية حتى عام  :2030النتائج والتو�صيات الرئي�سية ،منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية،
باري�س.
منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية (دون تاريخ) ،قانون االمتياز (ترجمة غري ر�سمية)
http://www.oecd.org/dataoecd/4/38/40512020.pdf

براي�س ووترهاو�س كوبرز ( ,)2008متويل البنية التحتية  -النجاة من �أزمة االئتمان ،ن�شرة مركز �أبحاث القطاع العام يف براي�س ووترهاو�س كوبرز.
توموكا مات�سوكاوا و�أودو هابيك (“ ،)2007االجتاهات احلديثة لأدوات تخفيف املخاطر يف متويل البنية التحتية” ،جريدالينز ن�شرة رقم  ،20ال�صندوق
اال�ست�شاري ل�ش�ؤون البنية التحتية العامة واخلا�صة .البنك الدويل.

«املنظمة الدولية للجان الأوراق املالية» (« ،)2004تقرير تق�صي احلقائق ل�سوق ر�أ�س املال الإ�سالمية» ،تقرير جلنة عمل �سوق ر�أ�س املال الإ�سالمية
التابعة للمنظمة الدولية للجان الأوراق املالية.

مايكل جي تي ماكميالن (�2007آ)“ ،متويل امل�شاريع املتوافق مع �أحكام ال�شريعة :نظرة عامة تت�ضمن الهيكليات املعتمدة» ،جملة اقت�صاديات �إ�سالمية،
امل�صارف والتمويل .47-18 ،)1( ،3

عبد اللطيف عبدالرحيم جناحي (« ،)2005البدائل ال�شرعية لل�سندات احلكومية» ،يف منور اقبال وطارق اهلل خان (املحررين) ( ،)2005الهند�سة
املالية والعقود املالية ،بالغريف ماكميالن ,نيويورك.

مايكل جي تي ماكميالن (2007ب) «التمويل الإ�سالمي للم�شاريع» ،حممد ح�سن كبري ومارفني كي لوي�س (املحررين) ،دليل اخلدمات امل�صرفية
الإ�سالمية ،ادوارد �إلغار بابلي�شينج ليميتد� ،شيلتنهام.

تيموثي ايروين ( ،)2007ال�ضمانات احلكومية :توزيع وتقييم املخاطر يف م�شاريع البنية التحتية املمولة من القطاع اخلا�ص ،البنك الدويل ،وا�شنطن.
مار�سيل كاهان ومايكل كالو�سرن (« ،)1997التوحيد واالبتكار يف التعاقد امل�ؤ�س�سي» (�أو «اقت�صاديات القوالب اجلاهزة») ،جملة «فرجينيا لو ريفيو»،
.770-713 ،)84( 83

مايكل جي تي ماكميالن (« ،)2008البنية التحتية املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة ومتويل امل�شاريع» ،هرني اي دافي�س (املحرر)« ،متويل البنية التحتية:
االجتاهات والتقنيات» ،يوروموين ان�ستيتيو�شنال انف�سرت ,لندن.

منذر كهف و طارق اهلل خان ( ،)1992مبادئ التمويل الإ�سالمي ،ورقة بحث رقم  ،16املعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب ،البنك الإ�سالمي للتنمية،
جدة.
مايكل كريف و�آدا كارينا �إيزاجوير (�« ،)2007إحياء م�شاركة القطاع اخلا�ص يف تطوير البنية التحتية للبلدان النامية :نظرة على االجتاهات اجلديدة
وم�ضامني عملها» ،جريدالينز ن�شرة رقم  ،16ال�صندوق اال�ست�شاري ل�ش�ؤون البنية التحتية العامة واخلا�صة .البنك الدويل.
طارق اهلل خان ( »، )2002متويل م�شاريع البناء والت�شغيل وحتويل امللكية ( :)BOTحالة الأدوات الإ�سالمية» ،درا�سات اقت�صادية �إ�سالمية ،)1( 10
.1
طارق اهلل خان ( 1999و « ،)2000الأدوات الإ�سالمية �شبه الأ�سهم (الدين) وحتديات حتوط امليزانية العمومية :حتليل ا�ستطالعي» « ،درا�سات
اقت�صادية �إ�سالمية.32-1 ،7 ،
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روبريت مريتون وزيف بودي (« ،)1995الإطار الت�صوري لتحليل البيئة املالية» ،دي بي كرين ،و�آر �سي مريتون ،وكي �آي فروت ،وزيف بودي ،وا�س بي
مي�سون ،واي ار �سريي ،وايه �إي بريلود ،وبي توفانا (امل�ساهمني)« ،النظام املايل العاملي ،منظور وظيفي» ،طبعة مدر�سة هارفارد للأعمال ،بو�سطن.
نيل دي ميلر ومارك موري�س (« ،)2008تطبيق التمويل الإ�سالمي يف متويل امل�شروع» ،رحيل علي (املحرر)« ،التمويل الإ�سالمي ،دليل عملي» ،جلوب لو
�آند بزن�س ،لندن.
نا�شيكيت مور و�ساجنيف �سرياوات (« :)2006م�صادر متويل البنية التحتية»� ،سل�سلة �أوراق العمل ،معهد الإدارة والأبحاث املالية� ،سنرت فور ديفلومبنت
فاينن�س ،ت�شيناي.

30

راجات ام ناج (« ،)2009متويل البنية التحتية يف اقت�صاد عاملي حافل بالتحديات» ،خطاب رئي�سي يف م�ؤمتر يوروموين ال�سنوي الثاين لتمويل البنية
التحتية العاملية.
«رام خلدمات التقييم االئتماين بريهاد» (« ،)2009هيكلية ال�صكوك املبتكرة لتمويل م�شروع ’بروجيك لينتازين �شاه علم بريهاد‘� ،إزالميك فاينن�س
بولينت ،العدد رقم .18-12 ، 23
جريار روالند (« ،)1994حول �سرعة وتعاقب عمليات اخل�صخ�صة و�إعادة الهيكلة» ،ذا �إيكونوميك جورنال.1168-1158 ، 104 ،
ر�ستم �شاه (« ،)2008القرو�ض امل�شرتكة الإ�سالمية :االعتبارات القانونية والهيكلية» ،رحيل علي (املحرر) ،التمويل الإ�سالمي ،دليل عملي ،جلوب لو
�آند بزن�س ،لندن.

البنك الدويل (“ ، )2007م�شاركة القطاع اخلا�ص يف املنهجية املو�سعة لقاعدة بيانات البنية التحتية”,
http://ppi.worldbank.org/documents/methodology_expanded_May_2007.pdf

البنك الدويل (« ،)2008ملحة عامة عن البنية التحتية»،
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/ORGANIZATION/EXTSDNETWORK/0,,contentMDK:20
127296~menuPK:3235453~pagePK:64159605~piPK:64157667~theSitePK:3167628,00.html

�إي �آر ي�سكومب ( ،)2007ال�شراكات بني القطاعني العام واخلا�ص :مبادئ ال�سيا�سة االقت�صادية والتمويل ،برتوورث وهاينمان� ،أوك�سفورد.
زاويا (“ ،)2008احلاجة لدعم تطوير البنية التحتية” 26 ،ت�شرين الأول .2008

خوان �سول (�« ، )2008آفاق وحتديات تطوير �سوق ال�سندات وال�صكوك امل�ؤ�س�سية :الدرو�س امل�ستقاة من درا�سة احلالة يف الكويت» ،املجلة الدولية
للإدارة والتمويل الإ�سالمي وال�شرق �أو�سطي.30-20 ، )1( 1 ،
�ستاندرد �آند بورز ( ،)2009ال�صكوك الإ�سالمية تبلغ �سن الر�شد يف متويل امل�شاريع والبنية التحتية� ،ستاندرد �آند بورز ،ريتينغ دايركت� 20 ،أبريل
.2009
�ستيفان �سرتوب ،وت�شارلز فيلوتيني ،ومايكل والرتز (« ،)2008البنية التحتية والنمو االقت�صادي يف �شرق �آ�سيا» ،ورقة العمل �أبحاث ال�سيا�سات رقم
 ، 4589البنك الدويل ،وا�شنطن.
علي �أر�سالن طارق ،وهمايون دار (« ، )2007خماطر ال�صكوك :م�ضامني تعبئة املوارد» ،جملة «ثاندربريد �إنرتنا�شيونال بزن�س ريفيو»،)2( 49 ،
]http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/114128889/PDFSTART[ .223-203
عبد القادر توما�س (“ ،)2007التوريق يف التمويل الإ�سالمي”� ،سيمون �آرت�شر ورفعت احمد عبد الكرمي (املحررين) ،التمويل الإ�سالمي :التحدي
التنظيمي ،جون وايلي �آند �صنز (�آ�سيا) ليمتد� ،سنغافورة.
حممد تقي عثماين ( ،)1999مدخل �إىل التمويل الإ�سالمي� ،إدارة املعارف ،كرات�شي.
حممد تقي عثماين (“ ،)2008ال�صكوك وتطبيقاتها املعا�صرة”http://www.failaka.com/downloads/Usmani_SukukApplications.pdf،

بول فالر ،وباركلي جيم�س ،وروث اغيلريا (“ ،)2008املخاطر وهيكلية ر�أ�س املال يف متويل امل�شاريع الآ�سيوية” ،جملة �إيجا با�سيفيك جورنال �أوف
ماجنمنت.50-25 ، 25 ،
جون فيكرز وجورج يارو (“ ،)1991الآفاق االقت�صادية للخ�صخ�صة” ،جملة جورنال �أوف �إيكونوميك بري�سبيكتيفز.132-111 ، )2( 5 ،
انطونيو فيفي�س ،و مارتن كري�سني (غري م�ؤرخ)“ ،دور القطاع اخلا�ص واحلكومات والدائنني متعددي الأطراف يف م�شاريع البنية التحتية اخلا�صة يف
�أمريكا الالتينية”http://rru.worldbank.org/Documents/Toolkits/Highways/pdf/57.pdf ،
البنك الدويل ( ،)1994البنية التحتية للتنمية ،تقرير التنمية العاملية  ،1994البنك الدويل ،وا�شنطن
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الملحق � :1أنواع العقود المتداولة لم�شاركة القطاع الخا�ص
1 .عقد بناء ومتلك وت�شغيل ( :)OOBيقوم امل�ستثمر مبوجبه ببناء م�شروع جديد وامتالكه وت�شغيله متحم ًال كافة املخاطر املرتتبة عليه .وتقوم
احلكومة عاد ًة بتقدمي �ضمانات العائدات �أو الدفعات على خدمات/منتجات امل�شروع.
2 .عقد بناء وت�أجري ومتلك ( :”)OLBتقوم ال�شركة اخلا�صة مبوجبه ببناء م�شروع جديد متحملة كافه خماطره ،وتقوم بتحويل ملكيته �إىل
احلكومة ،ومن ثم ت�ست�أجره مبا يرتتب عليه من خماطر ليتحول جمدد ًا �إىل ملكيتها مع انتهاء عقد االمتياز .ويختلف هذا العقد عن �سابقه
يف انتقال ملكية امل�شروع بعد انتهاء مدة الإيجار.
3 .عقد بناء ومتلك وت�شغيل وحتويل امللكية ( :)TOOBتقوم ال�شركة اخلا�صة مبوجبه ببناء م�شروع جديد وامتالكه وت�شغيله متحمل ًة كافة
املخاطر املرتتبة عليه .ومن ثم تنتقل ملكية امل�شروع �إىل احلكومة بعد انتهاء مدة االمتياز .وتقوم احلكومة عاد ًة بتقدمي �ضمانات العائدات
على خدمات/منتجات امل�شروع.
4 .عقد بناء وت�شغيل وحتويل امللكية ( :)TOBكما يف �سابقه ،تقوم ال�شركة اخلا�صة ببناء وت�شغيل م�شروع جديد متحمل ًة كافة املخاطر املرتتبة
عليه .ومن ثم تنتقل ملكية امل�شروع �إىل احلكومة بعد انتهاء مدة االمتياز .وتقوم احلكومة عاد ًة بتقدمي �ضمانات العائدات على خدمات/
منتجات امل�شروع.
5 .عقد بناء وجتديد وت�شغيل وحتويل امللكية ( :)TORBتقوم ال�شركة اخلا�صة مبوجبه �إما ب�إكمال وبناء جزء من امل�شروع �أو بناء ملحق مل�شروع
موجود م�سبق ًا ،ومن ثم تتوىل �صيانته/ت�شغيله خالل مدة االمتياز لتنتقل ملكيته بعدها جمدد ًا �إىل احلكومة.
6 .عقد جتديد وت�شغيل وحتويل امللكية ( :)TORتقوم ال�شركة اخلا�صة مبوجبه بتجديد م�شروع موجود م�سبق ًا ،وتتوىل �صيانته/ت�شغيله متحمل ًة
كافة املخاطر املرتتبة عليه .ومن ثم تنتقل ملكية امل�شروع �إىل احلكومة بعد انتهاء مدة العقد.
7 .عقد جتديد وت�أجري �أو �إيجار وحتويل امللكية ( :)TOLRتقوم ال�شركة اخلا�صة مبوجبه بتجديد م�شروع موجود م�سبق ًا ،وت�ست�أجره من
احلكومة متحمل ًة كافة املخاطر املرتتبة عليه .ثم تتوىل �صيانة وت�شغيل امل�شروع خالل مدة االمتياز.
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