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 لخص:امل

 الصكوك الخضراء هي نوع من األدوات املالية ا 
 
كونها توجه  السنوات األخيرة،  ث أصبحت تحظى باهتمام متزايد خالليح ،إلسالمية والحديثة نسبيا

متصلة باملناخ أو البيئة، كتمويل االستثمارات في الطاقة املتجددة السيما في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا، والتي  خصيصا ملساندة مشروعات

وفير التمويل املالئم لتمويل  ستغالل املطلوب. وتهدف هذه الدراسة الى ابراز أهمية تادر الطاقوية ولكنها دون اال تزخر بامكانيات كبيرة من هذه املص

وتم   الوصفياملنهج مشاريع الطاقات املتجددة في املنطقة للنهوض بهذا القطاع، حيث تعتبر الصكوك الخضراء أداة تمويل مناسبة. وقد تم االعتماد على 

 ها ان الصكلة من النتائج أهمالتوصل الى جم
 
 وك الخضراء ت

 
  عد خيارا

 
ت املتجددة في املنطقة ومواجهة التحديات الطاقا للنهوض بقطاع  استراتيجيا

 البيئية السيما تغير املناخ العاملي.

 . MENAقة  منط ؛صكوك خضراء ؛استثمار مستدام ومسؤول ؛مالية إسالمية ؛استثمار في الطاقة املتجددة  الكلمات املفتاحية:

 

  قدمة:امل

 2008طرف البنك الدولي عام  منذ إصدارها أول مرة منالصكوك الخضراء باهتمام متزايد حظيت 
 
 ملساندة مشروعات ، كونها توجه خصيصا

لتحتية ل والبنية ا ع النقومشاري ثل املزارع الشمسيةمتصلة باملناخ أو البيئة، كتمويل االستثمارات في الطاقة املتجددة أو األصول البيئية األخرى م

الخضراء عن السندات التقليدية، كونها تركز على العامل األخالقي كما أنها تتوافق مع  الصكوكوهذا االستخدام املحدد لألموال هو الذي ميز  .وغيرها

 مشاريع الطاقات املتجددة. خضراء السيما منهاغبين في تمويل مشاريعهم المبادئ التمويل اإلسالمي، وهو ما يدفع الى جذب املزيد من املستثمرين والرا 

( من املناطق التي تمتلك إمكانيات كبيرة من الطاقة املتجددة السيما منها الطاقة الشمسية MENAوتعتبر منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا )

 املنطقة، في جيد بشكل  املتجددة  لطاقةا  تمويل  يتطور  لم  ل مقارنة مع دول أخرى، إذ وطاقة الرياح، إال أنها تبقى دون املستوى املطلوب من االستغال

 نقص املتجددة من الطاقة مشاريع بتطوير   تقوم التي املؤسسات معظم  وتعاني. العامة املرافق نطاق على املتجددة  الطاقة بعض مشاريع تمويل باستثناء

نحو في املنطقة  لالنتقال الطاقوي وأمام الحاجة امللحة  .املشاريع هذه  في ءوالبط التعقيد بالغ نمو ىلإ  يؤدي  مما السوق، في املناسبة التمويل أدوات

 جددة والنظيفة والتزامها كغيرها من الدول بتخفيض انبعاثاتها املسببة لتغير املناخ العاملي، املتالطاقة 
 
 يمكن لهذه الصكوك الخضراء أن تكون مصدرا

 
 
  تمويليا

 
أنحاء دول املنطقة وذلك العتماد غالبية مشاريع الطاقة املتجددة على حجم إنفاق  كافة اقة املتجددة فيمن مبادرات الط ملتزايدللعدد ا  رئيسيا

  من قبل مجلس املناخية، الصكوك مبادرة  أطلقت  األخيرة، اآلونة وفي .كبير واستثمار في البنية التحتية طويلة املدى، مما يالئم هذا النوع من التمويل

 بالصكوك معنيا عامال فريقا الخليجية، أطلقت والصكوك السندات وجمعية إفريقيا، وشمال طاألوس الشرق  منطقه في النظيفة الطاقة عمالأ 

 . الخضراء في املنطقة الصكوك إلصدار الترويجية للممارسات أفضل وتطوير  تسويق في للمساعدة  الخضراء

رها في النهوض بقطاع الطاقة املتجددة في منطقة الخضراء؟ وما هو دو  كة التالية: ما هي الصكو ا البحث معالجة اإلشكاليخالل هذ ونحاول من

 الشرق األوسط وشمال افريقيا؟

 كما يلي: محاور وقد تم تقسيم الورقة البحثية إلى ثالثة 
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 .ماهية الصكوك الخضراء وتطورها •

 .قات املتجددة في املنطقةأهمية الصكوك الخضراء ودورها في تمويل االستثمار في الطا •

 كوسيلة للتمويل في املنطقة.  واجه الصكوك الخضراءتحديات التي تلا  •

 ماهية الصكوك الخضراء وتطورها: .1

تزايدة ملصادر تمويل تلبي التطور السريع لها، تجد  املحاجة الفي ظل التغيرات السريعة التي تشهدها بيئة األعمال وما تقتضيه من وفرة املوارد و 

يل التي تلجأ إليها منظمات األعمال ؛ والتي من خاللها يتم توظيف األموال ملختلف فروع األنشطة ضمن صيغ التمو  التمويل املبتكرة مكانة مهمة صيغ

ن )بطاينة، كل من مبدأ السيولة والربحية دون إغفال مبدأ األمااالقتصادية، وفق سياسة معدة ومدروسة من قبل إدارة املصارف اإلسالمية، بما يحقق 

2020.)  

 اء:كوك الخضر مفهوم الص 1.1

هي أدوات مالية إسالمية تطورت قضاياها بشكل ملحوظ خالل العقد املاض ي. استفادت هذه األدوات إلى حد كبير من التغطية  1لصكوكا 

الي في النموذج املهذه األزمة دفعت إلى التشكيك . وبالفعل، فإن 2008اإلعالمية التي شهدها التمويل اإلسالمي في أعقاب األزمة املالية العاملية في عام 

وكانت الصكوك موضوع العديد من الدراسات واألبحاث  الكالسيكي الحالي والتأمل في النماذج األخرى الناشئة مثل التمويل األخالقي والتمويل اإلسالمي. 

ن املستثمرين  األموال مندات اق يقترض بموجبه املصدرون للسوتعرف الصكوك في األساس بأنها اتف .((BOUTTI & EL MOSAID, 2015 األكاديمية

فترات زمنية محددة. الحكومات واملؤسسات وآخرون كثيرون يصدرون السندات القتراض األموال ويسددونها للمستثمرين بفائدة متفق عليها بعد 

 .(2019)البنك الدولي،  لتمويل املشاريع

ستثمار تسمح بدفع أجر للمستثمر مرتبط بأداء املشروع  دات ا . وهي شهامية استخداما لتمويل املشاريعالصكوك هي أكثر األدوات املالية اإلسال 

 
 
  األساس ي مع استرداد رأس املال املستثمر مبدئيا

 
وكانت الصكوك موضوعا للعديد من االبتكارات لتلبية االحتياجات  لجدول زمني متفق عليه.  وفقا

 املالية اإل التمويلية واالستثمارية للمنتجات 
 
 وبشكل أكثر تحديد ،سالمية. حاليا

 
، ظهر نوع جديد من الصكوك وتحمل العالمة "الصكوك 2012منذ عام  ا

  .(BOUTTI & EL MOSAID, 2015 ) هذه الصكوك تتعلق بمشاريع مرتبطة بتغير املناخ، وخاصة الطاقات املتجددة  الخضراء"
 
  وهذا يشكل أفقا

 
 جديدا

يكون لصالح الصكوك لجذب املزيد من املستثمرين  وهذا س اإلسالمي؛ويل مع مبادئ التم توافقةة وامليليات األخالقاآللصناعة الصكوك التي ستشجع 

   .((BOUTTI & EL MOSAID, 2015  الطاقات املتجددة  السيماوكذلك املصدرين الذين يرغبون في تمويل مشاريعهم االستثمارية املرتبطة بتغير املناخ، 

التي فالصناعة لذا لعديد من القيم مع النموذج العاملي للتنمية املستدامة، ترك في ا اإلسالمي تش بادئ التمويلثمرون أن ميدرك املستوحيث 

  ، تمثلتطوير منتجات التمويل األخضر املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية واملصممة لتلبية الطلب املتزايد على االستثمارات الصديقة للبيئةلتستجيب 

تم استخدام الصكوك  وقد، أو السندات اإلسالمية الخضراء.  (SRI) تثمار املستدام واملسؤولهي صكوك االسو الصدد  رئيسية في هذا ملالية الاألداة ا 

 .  (ALED , 2016) لتمويل مشاريع الطاقة النظيفة والحفاظ على املياه والغابات، وكذلك البرامج التي تهدف إلى تحسين حياة املجتمعات

ستثمار: الصناديق االستثمارية اإلسالمية، واالستثمارات لال ثالثة اتجاهات  تقاطعجديدة توجد عند خضراء فئة أصول صكوك التمثل ال

 فاملستدامة واملسؤولة، والصكوك. 
 
استثمارية جديدة للمستثمرين عن طريق  منذ مطلع القرن العشرين، أتاح تطور صناديق االستثمار اإلسالمية فرصا

يتم اختيار مكونات صناديق أين ، (SRI) بهة لتلك املستخدمة في االستثمار املستدام واملسؤوللى معايير الفرز املشاق األسهم. باالعتماد ععدد من أسوا 

 سؤولعايير االختيار الخاصة باالستثمار املستدام واململالف تخعض اال االستثمار اإلسالمية من خالل عملية فحص تستخدم تصفية نوعية وكمية. مع ب

(SRI) ،مثل ضمان حقوق اإلنسان أو حماية البيئة.صفية بمجاالت هذه الت ال تتعلقف 

 و  
 
  شهد سوق الصكوك نموا

 
، حيث سعت الحكومات واملؤسسات في جميع أنحاء العالم إلى هذه األداة املتوافقة مع أحكام الشريعة ملحوظا

وك أن تدعم متطلبات تمويل مصادر  لصكليمكن حيث ل، فرص عم فية والحاجة إلى خلق مدفوعة بالعوامل الديموغرا  ،اإلسالمية لتمويل االستثمارات

 .(Alam & Al, 2016) الطاقة املتجددة واالستثمارات املستدامة األخرى مع فئة األصول الجديدة املعروفة بلغة التمويل اإلسالمي بالصكوك الخضراء 

 ملالية الحديثة نسبيوخالصة القول فإن الصكوك الخضراء هي إحدى األدوات ا 
 
ام متزايد خالل السنوات األخيرة، ، حيث أصبحت تحظى باهتما

ت معينة هو كونها توجه خصيصا ملساندة مشروعات متصلة باملناخ أو البيئة. وهذا االستخدام املحدد لألموال التي تتم تعبئتها ملساندة تمويل مشروعا

 الذي يميز الصكوك الخضراء عن الصكوك التقليدية. 
 
املعيارية )مثل أجل االستحقاق وقيمة األرباح  عن تقييم الخصائص املالية  ولذلك، فإنه فضال

 
 
 بتقييم األهداف البيئية املحددة للمشروعات التي تهدف الصكوك إلى مساندتها والسعر والتصنيف االئتماني ملصدر الصكوك(، يقوم املستثمرون أيضا

 .(2017، تحاد هيئات األوراق املالية العربيةإ )

 
ية خضراء تستخدم عائداتها في تمويل مشروع البنية األساسية املستدامة بيئيا. لذا فإن االحصائيات التي سترد في البحث  ر هنا إلى أن الصكوك الخضراء هي سندات إسالميشا  1

 شاملة للسندات والصكوك الخضراء بحكم تقارب املفهومين.  ستكون 
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 :الخضراء فهوم الصكوك تاريخية ملالجذور ال 1.2

، ستشهد العقود القادمة زيادة غير مسبوقة في الطلب على 2050مع توقع تزايد عدد سكان العالم السريع بأكثر من تسعة مليارات بحلول عام 

مستدامة وصديقة ة اجات املتصاعدة بطريقعلى تلبية هذه االحتيالطاقة واملياه والنقل والتنمية الحضرية والبنية التحتية الزراعية. وتشكل القدرة 

 
 
  للبيئة تحديا

 
 بالفعل قلق واسع النطاق بشأن تغير املناخ واألثر الضار النبعاثات غازات االحتباس الحراري في جميع أنحاء العالم.  يقابله. هائال

وقد دافع البنك الدولي واملفوضية ضراء. رة في املشاريع الخبيئة إلى زيادة كبيأدى تزايد املخاوف العاملية لتحقيق التنمية املستدامة والصديقة لل

ة واستدامة. إلى األوروبية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة والوكاالت الدولية األخرى عن الدافع وراء تحقيق نظام بيئي اقتصادي عاملي أكثر نظافة ومرون

، ابتكر البنك الدولي مفهوم الصكوك الخضراء التي 2008عام شاريع الخضراء. في لتمويل مثل هذه امل املصادر جانب ذلك، هناك حاجة إلى زيادة في

دوات التي تمنح املستثمرين طريقة مبتكرة لدعم الطاقة النظيفة، والنقل الجماعي، وغيرها من املشاريع منخفضة الكربون. منذ ذلك الحين، أصبحت األ 

النمو هذه، تتيح املالية االسالمية فرصة كبيرة لتطوير أدوات خطوط  املتزايد. على طول  طى سريعة نحو النموتدعم املشروعات الخضراء تسير بخ

 تشترك مبادئ املالية اإلسالمية بدرجة كبيرة مع مفهوم التنمية املستدامة والصديقة للبيئةفيمكنها دعم الطفرة العاملية في املشاريع الخضراء. 

(Malaysia World’s Islamic Finance Marketplace, 2014) . 

ء لتمويل  قد بدأ باستخدام الصكوك الخضرا  القطاع الخاصأن إصدارات الوكاالت الدولية للصكوك الخضراء كانت سباقة إال أن بالرغم من 

 ة. إن ما يجذصديقة بالبيئأنشطته ال
 
  ب املستثمرين لهذه الصكوك عادة هو قابلية إدماج املبادرات البيئية ضمن محافظهم اإلستثمارية بسهولة، فضال

ر القطاع العام حيان. ويتم شراء الصكوك من قبل صناديق استثماعن القدرة على حماية محافظهم من مخاطر التعرض للتغير املناخي، في بعض األ 

     (.2014، حارجسكران و لي ) أيضا  مديري األصول واملؤسسات املاليةقبل لى نحو متزايد من وع

بهدف جمع األموال من أسوق رأس املال  1947نذ سنة دارها مصلي، فقد سهر على إ يد على البنك الدو وال يعتبر إصدار الصكوك باألمر الجد 

، حيث أن صناعة الصكوك إال أن فكرة إصدار صك مخصص لنوع محدد من املشاريع لم تكن قد اختبرت بعدوالتي تندرج ضمن مشاريعه اإلنمائية. 

 
 
  الخضراء مثل حدثا

 
 ون باملوازاة مع خبراء التنمية وصناع السياسات وكذا العلماء. يها املستثمر يقة التي يعمل فير جذري في الطر كونه أدى إلى تغيي تاريخيا

وهو إحدى وكاالت األمم املتحدة التي توفر البيانات العلمية عن تغير املناخ وآثاره -، نشر الفريق الحكومي الدولي حول تغير املناخ 2007في عام 

   -ةالسياسية واالقتصادي
 
  .ن السلوكيات البشرية واالحترار العامليط بييرب تقريرا

 
من  حفز هذا االستنتاج، ومعه زيادة تواتر الكوارث الطبيعية، عددا

وطلبوا من املجموعة املصرفية  ،مدخرات التي يحافظون عليها من أجل التوصل إلى حلالسويدية على التفكير في كيفية استخدامهم للصناديق التقاعد 

أن تنظر فيما يمكن عمله. وقامت املجموعة املصرفية بالربط بين التمويل الذي كان يسعى إلى تقليص املخاطر على املستثمرين  SEB اإلسكندنافية

، 2008في نوفمبر  كللت املبادرة بالقبول من خبرة في االستثمار في املشاريع البيئية حول العالم.  أثر إيجابي، وبين البنك الدولي بما يتمتع به وإحداث 

ايير حددت معوالتي  ،هذه الصكوك وضعت الخطة الرئيسية لسوق الصكوك الخضراء التي نراها اليوم ،دولي الصكوك الخضراءندما أصدر البنك الع

باعتباره كجهة ثانية إلبداء الرأي، وأضافت تقييم األثر  'املركز العاملي لبحوث املناخ والبيئة'ء، واعتمدت ملشاريع املؤهلة للدعم بالصكوك الخضرا ا 

 جزءا أصيال في هذه العملية. كما استحد
 
  ثت نموذجا

 
النهاية، كانت ثمرة اللتزامهم  للتعاون بين املستثمرين والبنوك ووكاالت التنمية والعلماء. وفي جديدا

 لدفع نحو إيجاد حل.ومثابرتهم وا 

ير املناخ، ودلت املستثمرين على إمكانية دعم الحلول بتغ علقةي بالتحديات املترها البنك الدولي زادت الوع إن الصكوك الخضراء التي أصد

ا رابطة أسواق رأس املال نسقتهالتي  ملبادئ الصكوك الخضراءوشكلت األساس  .املناخية من خالل االستثمار اآلمن دون التخلي عن العائد

 . (2019)البنك الدولي،  على الشفافية أكثروأبرزت القيمة االجتماعية التي تحققها الصكوك والحاجة إلى التركيز  الدولية. 

تم توجيه جزء   . خضراءقروض املخصصة تحديدا ملشاريع التكنولوجيا ال، أنشأت الحكومة املاليزية صندوقا بقيمة مليار دوالر لل2010وفي عام 

، كانت هيئة األوراق املالية في ماليزيا رائدة في إطار صكوك االستثمار 2014عام  كبير من هذه األموال عبر مؤسسات مالية إسالمية مهيمنة في البالد. وفي

وقعت دبي في دولة و  وعي بيئي.ديهم ذين لقة للمستثمرين البارها وسيلة استثمارية موثو لتوسيع الصكوك الخضراء باعت (SRI) املستدام واملسؤول

مع البنك الدولي إلطالق وترويج الصكوك الخضراء لتمويل مشاريع الطاقة النظيفة والبنية  2014اإلمارات العربية املتحدة اتفاقية شراكة في عام 

 . (Alam & Al, 2016) خضراء لتلعب دورهاوك الللصك إمكانية متزايدة  معستدامة والطاقة النظيفة، التحتية. مع بدء دول الخليج في وضع أهداف لال 

، حيث جمع أكثر من  2014في نوفمبر  ولى( الذي يشرف على إدارته البنك الدولي صكوكه األ IFFImوباملثل، أطلق مرفق التمويل الدولي للتحصين )

األطفال في أفقر دول العالم. تم زيادة االكتتاب احات لى لقمنظمة عاملية مكرسة لتحسين الوصول إ ( Gavi Alliance") مليون دوالر أمريكي لصالح 500

في  %11في آسيا،  %21مليون دوالر أمريكي واجتذبت قاعدة مستثمرين متنوعة على نطاق واسع ) 200على صكوك املرابحة ملدة ثالث سنوات بمبلغ 

 Environmentally-conscious and socially) %26سبة ية بناملؤسسات الرسم /املركزيةفريقيا، مع البنوك في الشرق األوسط وأ  %68، أوروبا

responsible investment, 2015 (. 

من خالل مبادرة صكوك املناخ، ومجلس  2012وفي محاولة لتيسير مفهوم الصكوك الخضراء، تم إنشاء مجموعة عمل للصكوك الخضراء في عام 

والصكوك. وكان دور مجموعة العمل هذه هي تحديد   سنداتجمعية الخليج لل يا، و إفريقفي الشرق األوسط وشمال  (CEBC) طاقة النظيفةأعمال ال

http://www.gdfsuez.com/en/journalists/press-releases/gdf-suez-successfully-largest-green-bond/
https://uk.reuters.com/article/2014/10/14/us-climatechange-summit-zurich-insurance-idUKKCN0I31BA20141014
https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/
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، بدأت شركتان للطاقة 2012في أواخر عام و مشاريع الطاقة الخضراء التي تندرج ضمن الفئات املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية للمستثمرين املحتملين.

  Mitabu Australia و Solar Guys Internationalمسية األسترالية، الش
 
ميجاوات عن  50إلنتاج الطاقة الكهروضوئية في إندونيسيا بقيمة  ، مشروعا

 .(Alam & Al, 2016) طريق إصدار صكوك خضراء في ماليزيا

 ددة،من خالل االستثمار في الصكوك املتج (IFC) يةالتابع للبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدول الصكوك الخضراء  ساهم كل من برنامجف

في تطوير هياكل استثمارية جديدة توفر الضمانات. وتعزز االئتمان الالزم ملستثمري القطاع   (IDB) بنك اآلسيوي للتنمية والبنك اإلسالمي للتنميةوال

 هائلة لدور التمويل اإلسالمي.   تمثل الزيادة العاملية في التمويل األخضر فرصةأين  . (Deloitte, 2017) الخاص

رفي املرتكز إلى الشريعة توسعا سريعا في جميع أنحاء العالم في السنوات التي تلت انهيار األسواق املالية الدولية، ويعزى ذلك  املصظام وقد شهد الن

في  المياإلستقليدية. في الواقع، لم يساعد ظهور التمويل إلى حد كبير إلى تمسكه بمبادئ العدالة واملسؤولية االجتماعية التي كانت غائبة في البنوك ال

 
 
 . (ALED , 2016) كيف يمكنه املساهمة في مستقبل مستدام، داخل وخارج العالم اإلسالمي الكشف عن إمكاناته الهائلة فحسب، بل أظهر أيضا

 
 
اية لغا  ثيرا بما تدعمه استثماراتهم، إلى أسواق باتتتطورت أسواق رأس املال من سوق عرفها املستثمرون ولم يهتموا ك عشر سنوات مرت سريعا

  -ختيار املشروع، واالستعانة برأي طرف ثاني، وتقارير لتقييم األثربنموذجها املعني با -لصكوكالتي قامت عليها ا الفرضية األساسية فيها أهم من ذي قبل. 

ألغراض إنمائية ونتيجة لذلك، هناك اآلن صكوك اجتماعية جديدة وصكوك زرقاء، وصكوك أخرى لجمع التمويل مكرسة  . تطبق على مناطق أخرى 

 مليار دوالر من هذه الصكوك املتخصصة تم إصدارها 500ألثر. أكثر من كوك الخضراء بتركيزها على إعداد تقارير عن ا معينة. كلها تحاكي نموذج الص

 .(2019)البنك الدولي،  2008منذ عام 

 :مبادئ الصكوك الخضراء 1.3
  راء في تخصيص األموال التي تم جمعهايكمن املبدأ األساس ي القتراض سندي من فئة الصكوك الخض

 
كما تم  ،لتمويل مشاريع خضراء حصريا

وتعتبر مبادئ الصكوك الخضراء بمثابة توصيات للمنهجية في العمل توص ي بالشفافية واإلفصاح والحث  لى مستوى مبادئ الصكوك الخضراءوصفها ع

 
 
  على النزاهة بغية تطوير هذه السوق التي تعرف نموا

 
اء بأن يعرف مصدر الصكوك الخضراء حية أخرى، تقتض ي مبادئ الصكوك الخضر نا من .سريعا

املقبولة وفق معايير القبول وأهداف االستدامة  ي التوجه البيئي ملشروعه أو مشاريعه مما يسمح له بإدراجه ضمن املشاريع الخضراءيلبشكل تفص

منهجية داخلية شكلية تتعلق بعمليات  صافي للصكوك الخضراء بشكل مناسب ومثبت كما تقتض ي مبادئ الصكوك الخضراء بأن يلي العائد ال .البيئية

املتعلقة بواجبات مصدري الصكوك الخضراء،  ودائما وفق توصيات مبادئ الصكوك الخضراء  .واستثمار املصدر بالنسبة للمشاريع الخضراء اإلقراض 

مرتبط بشكل دائم بجاري التمويالت املرصدة  ن أن مبلغ الصكوك الخضراء املتداولة هويتعين على هؤالء املصدرين اتخاذ املقتضيات الالزمة للتأكد م

 .(2016)البنك الشعبي،  لمشاريع الخضراء املستوفية للشروطل

وضمن هذا اإلطار، بدأت مجموعة من البنوك في وضع مبادئ الصكوك الخضراء، وهي مجموعة من اإلرشادات التي تحدد إطار إصدار الصكوك  

 خضراء.  ال

لخضراء، والتي تمثل مجموعة طوعية من املبادئ التوجيهية بنكا رئيسيا إلطالق مبادئ الصكوك ا  13اجتمع ، 2014 كانون الثاني/ ينايرفي 

 يشتمل أحد النماذج األكثر ر  .للمشاريع الخضراء، بما في ذلك معايير استخدام العائدات والتقييم واإلدارة واإلبالغ عن مؤشرات األداء
 
للون   سوخا

  تي تنطبق على تمويل املشروع. األخضر على مبادئ طوعية، وال
 
مؤسسة مالية في إطار هذه املبادئ )والذي يتضمن اعتبارات  80أكثر من  ، اشتركتحاليا

تتضمن إرشادات   اديء بامل قد أصدرت توجيهات لبعض الصناعات، إال أن على الرغم من أن مبادرة صكوك املناخ حقوق اإلنسان في أحدث إصدار لها(. 

ء املعمول بها في مؤسسة التمويل الدولية )والتي تشمل إرشادات تقنية مفصلة ألكثر ومعايير األدا  (EHS) البيئة والصحة والسالمةالبنك الدولي بشأن 

. "ختيار من بينها في تطوير صكوك "خضراءلذلك، لدى املؤسسات املالية اإلسالمية حاليا مجموعة كبيرة من األطر املوجودة لال  صناعة مختلفة(.  62من 

 
 
 مبادئ األمم املتحدة لالستثمار املسؤول االستثمارات املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية املوقعين على ، مع ارتفاع مديري األصول الذين يعرضون أخيرا

 حت أصب مبادرات االستثمار املستدام واملسؤول مثل سدكو كابيتال وأرابيسك وساتورنا كابيتال وكاجيسو ومولكيا(، أصبح من الواضح أن)
 
 موضوعا

 
 
 . ) Environmentally-conscious and socially responsible investment, 2015)  في هذه الصناعة صاعدا

املبادئ وذلك في  ( النسخة األخيرة من هذه The International Association Markets Capitalوقد أصدرت رابطة أسواق رأس املال الدولية )

مان الشفافية وتعزيز اإلفصاح والنزاهة مما يساهم في تطوير سوق وجيهية واختيارية، حيث تهدف إلى ضاملبادئ ت وتعتبر هذه  . 2015 شهر مارس 

ذات العالقة  الصكوك الخضراء من خالل توضيح الطرق املثالية إلصدار الصكوك الخضراء. ويمكن استخدام هذه املبادئ من قبل كافة األطراف 

كما تساعد هذه   ملشاركة في إطالق صكوك خضراء ذات مصداقية.درين التوجيهات املتعلقة بالجهات الرئيسية ا بسوق رأس املال، حيث توفر للمص

 
 
خالل  الكتتاب من في عملية ا  املبادئ املستثمرين من خالل تعزيز توافر املعلومات الالزمة لتقييم األثر البيئي للصكوك الخضراء، وتساعد أيضا

ات املتعلقة بالجهات املصدرة، مما يمكن املستثمرين، والبنوك على شفافية عملية اإلصدار والكشف عن املعلوماإلفصاح. وتؤكد هذه املبادئ 

 خضراء.  الصكوك الاالستثمارية، وشركات التأمين، والوسطاء، وجميع األطراف ذوي العالقة من فهم خصائص 
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حة. وتمكن الصكوك الخضراء  ا والتي توفرها الجهات املصدرة ألصحاب املصللومات التي سيتم الكشف عنهلى دقة وسالمة املعكما تؤكد املبادئ ع

طاع الخاص من تنويع أنشطة املستثمرين، وزيادة التعاون بينهم، ورفع الوعي بأنشطة املصدر، واملساهمة في بناء سوق تساعد على تعبئة تمويل من الق

عرة بمستويات قريبة جدا من الصكوك  ة. ومن املسلم به أن الصكوك الخضراء تكون مسشطة التي تتركز على املناخ وتكون صديقة للبيئألغراض األن

 
 
للتخلي عن العائد أو دفع تكلفة إضافية مقابل الجانب البيئي للسند وما يتصل به من تقارير.  التقليدية، ومن ثم فإن املستثمرين ال يبدون استعدادا

)إتحاد   الخضراء من جانب عدد متزايد من املستثمرينالنشأة إلى الطلب والتفضيل املتزايد للصكوك وبالرغم من ذلك، يشير مراقبو هذه السوق حديثة 

 .(2017هيئات األوراق املالية العربية، 

 تحديد املشاريع الخضراء: 1.4

ع ما بأنه أخضر عندما لصكوك الخضراء. ويمكن اعتبار مشرو مبادئ ا  بوضوح في تم تعريف الخطوط الرئيسية املتعلقة بتحديد مشروع أخضر 

بكونها مشاريع ذات منافع بيئية  اريع الخضراء املعترف بها من طرف مبادئ الصكوك الخضراء. ويتم تعريف املشاريع الخضراءينتمي إلحدى فئات املش

 : (ICMA, 2018) صراملؤهلة، على سبيل املثال ال الح الخضراء املشاريع فئات . وتشمل(2016)البنك الشعبي،  واضحة وقابلة للتقييم 

 .لك اإلنتاج والنقل واألجهزة واملنتجات(الطاقة املتجددة )بما في ذ •

 .جددة، تخزين الطاقة، التدفئة، الشبكات الذكية، األجهزة واملنتجات(تكفاءة الطاقة )مثل املباني الجديدة وامل •

حد من النفايات، ازات االحتباس الحراري، ومعالجة التربة، والومراقبة غي ذلك الحد من انبعاثات الهواء، منع التلوث والسيطرة عليه )بما ف •

 .وإعادة تدوير النفايات، والنفايات الناتجة عن الطاقة / االنبعاثات الناتجة عن الطاقة(

 اإلدارة املستدامة بيئيا للموارد الطبيعية الحية واستخدام األراض ي )بما في ذل •
 
 ، تربية الحيوانك الزراعة املستدامة بيئيا

 
، ات املستدامة بيئيا

 .للمناخ مثل حماية املحاصيل البيولوجية أو الري بالتنقيط، تربية األحياء املائيةمدخالت املزارع الذكية 

•  
 
 .، بما في ذلك التشجير، والحفاظ على املناظر الطبيعية أو استعادتها(الغابات املستدامة بيئيا

 .املياه( حماية البيئات الساحلية والبحرية ومستجمعات  وع البيولوجي األرض ي واملائي )بما في ذلكالتنحفظ  •

اقة  النقل النظيف )مثل الكهربائي، الهجين والعمومي والسكك الحديدية والنقل غير امليكانيكي ومتعدد الوسائط والبنية التحتية ملركبات الط •

 .رة(النظيفة والحد من االنبعاثات الضا

ملياه الشرب النظيفة و/أو الصالحة للشرب، ومعالجة مياه امة لصحي )بما في ذلك البنية التحتية املستداإلدارة املستدامة للمياه ومياه الصرف ا  •

 .الصرف الصحي، وشبكات الصرف الصحي الحضرية املستدامة(

 .ة املناخ واإلنذار املبكر(التكيف مع تغير املناخ )بما في ذلك نظم دعم املعلومات، مثل نظم مراقب •

 اقتصاد فعال بيئي •
 
 ى منتجات وتكنولوجيات وعمليأو دائري، يتبن ا

 
، مع ملصق بيئي أو شهادة  ات إنتاج )مثل تطوير وإدخال منتجات مستدامة بيئيا

 .بيئية، تغليف وتوزيع فعالين للموارد(

 املباني الخضراء التي تفي باملعايير أو الشهادات اإلقليمية أو ا  •
 
 .لوطنية أو املعترف بها دوليا

أخضر بعشرين عملة ملستثمرين   صك 150مليار دوالر من خالل ما يقرب من  13ع البنك الدولي أكثر من صكوك الخضراء، جممنذ أول اصدار لل

مليار   15.4تعهدات بإجمالي مشروعا مستحقا للتمويل بالصكوك و  91، كان هناك 2018ومؤسسات استثمارية حول العالم. وفي نهاية السنة املالية 

مليار أخرى في طريقها   6.8بلدا، و  28لخضراء وصرفها لدعم املشاريع في مليار من إيرادات الصكوك ا  8.5ات، تم تخصيص دوالر. من هذه التعهد

املشاريع  في حافظة، كانت مشاريع الطاقة املتجددة وكفاءة استخدام الطاقة والنقل النظيف تمثل أكبر القطاعات 2018ن جوا  30بحلول و  للصرف.

والجدول  .(2019ي، )البنك الدول من التزامات الصكوك الخضراء % 69من صكوك الخضراء. هذه القطاعات مجتمعة شكلت ما يقرب لاملستحقة ل

 . 2018جوان  30حجم الصكوك الخضراء املوجهة لكل قطاع حتى والشكل املواليين يوضحان 

 ( الوحدة: مليار دوالر) 2018جوان  30(: الصكوك الخضراء حسب القطاعات حتى 1) جدول 

الطاقة املتجددة   

وكفاءة استخدام  

 ةالطاق

النقل 

 النظيف 

  ومياه هامليا

 الصحي  الصرف

ادارة  

النفايات 

 الصلبة 

  واستخدام الزراعة

  والغابات  األراض ي 

 البيئية  واملوارد 

  التحتية، البنية

  املبنية البيئة

 وغيرها 

 املجموع 

 15.4 0.9 1.8 0.1 1.3 5.2 6.1 اجمالي التعهدات 

املخصصة   التعهدات 

 واملصروفة على املشاريع 

3.7 2.2 0.8 0.1 0.9 0.7 8.5 

              Source: World Bank (2018). The World Bank Green Bond Impact Report 2018. USA. P 8. 

 

https://www.albankaldawli.org/ar/news/immersive-story/2019/03/18/10-years-of-green-bonds-creating-the-blueprint-for-sustainability-across-capital-markets
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 : نسب تمويل الصكوك الخضراء لكل قطاع(1) شكل

 1باالعتماد على الجدول  Excelمخرجات برنامج  املصدر:

وقدرت بـ  املشاريع املستحقة لصكوك الخضراءة من حافظق آسيا والباسفيك على النسبة األكبر ذت منطقة شر طق فقد استحو من حيث املناأما 

على التوالي، لتأتي منطقة  %13و  %18، ثم جنوب آسيا فأوروبا وآسيا الوسطى بنسب %25الكاريبي بنسبة  البحر ومنطقة الالتينية تلتها أمريكا 38%

نطقة لهذا النوع من األدوات املالية املستحدثة والتي ، وهذا ما يترجم ضعف استغالل امل%6وقدرت بـ شمال إفريقيا بأقل نسبة الشرق األوسط و 

اقات  ستساهم في تمويل مشاريع الطاقات املتجددة وتحقيق اإلنتقال الطاقوي املنشود في املنطقة، بالرغم من إمكانيات املنطقة الكبيرة من الط

 واليين(.)أنظر الشكل والجدول املاملتجددة. 

 (الوحدة: مليار دوالر )  2018جوان  30املناطق حتى : الصكوك الخضراء حسب  (2)جدول 

  آسيا  شرق  

 والباسفيك 

  البحر  ومنطقة  الالتينية أمريكا الوسطى  وآسيا أوروبا

 الكاريبي 

  األوسط الشرق 

 افريقيا وشمال

 املجموع  آسيا جنوب 

 15.4 2.8 0.9 3.9 1.9 5.9 اجمالي التعهدات 

وفة  التعهدات املخصصة واملصر 

 على املشاريع 

3.0 1.3 2.6 0.3 1.4 8.5 

           Source: World Bank (2018). The World Bank Green Bond Impact Report 2018. USA. P 9. 

 

 
 : نسب التمويل بالصكوك الخضراء حسب املناطق (2)شكل

Source: World Bank (2018). The World Bank Green Bond Impact Report 2018. USA. P 9. 

 

 و 
 
مليار  174مليار دوالر أمريكي على مستوى العالم )قفزة هائلة من  502.6بحوالي  2، قدرت الصكوك املرتبطة باملناخ2014من جويلية  اعتبارا

 10أن حوالي  HSBC  (Hong Kong & Shanghai Banking Corporation) ك(. في تقريره، "تحجيم اقتصاد املناخ"، يقدر بن2012دوالر أمريكي في عام 

. عالوة على 2020و 2010تريليونات دوالر أمريكي من االستثمارات الرأسمالية التراكمية سيتم نقلها نحو الطاقة منخفضة الكربون وحدها بين عامي 

 
يف تأثيرات تغير املناخ والتكيف معها، وتنتج عائدات ثابتة للمستثمرين على ة طويلة األمد تصدر خصيصا لتمويل مشاريع تخف( هي صكوك مديونيclimate bondsصكوك املناخ )  2

 إضافة إلى فائدة »استحقاق« بعد فترة زمنية معينة.املدى البعيد. وتضمن الجهة املصدرة سداد الدين 
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أمريكي من األصول املدارة من تريليون دوالر  45تمثل أكثر من  (UN PRI) ولاملسؤ  موقع على مبادئ األمم املتحدة لالستثمار  1300ذلك، هناك أكثر من 

 . ) Environmentally-conscious and socially responsible investment, 2015) 2006تريليونات دوالر أمريكي في عام  4

 :ملنطقةأهمية الصكوك الخضراء ودورها في تمويل االستثمار في الطاقات املتجددة في ا .2

 تتمتع الصكوك الخضراء بالقدرة على زيادة ت
 
املساعدة على سد الفجوة بين عاملي املال التقليدي واإلسالمي. ويجب أن  وسيع هذه السوق وأيضا

وك  ون الصكإذا كانت تدر عائدات معقولة متوائمة مع املخاطر ومسوقة بالشكل الالئق. ويمكن أن تكتكون الصكوك جاذبة للمستثمرين التقليديين 

 
 
 جاذبة بشكل خاص للمستثمري التي تستوفي هذه املعايير وتوفر التمويل ملشروع مستدام بيئيا

 
  ن الذين يولون اهتماما

 
 للبيئة لسببين رئيسين خاصا

 :(2017،  زرفوس)

 توفر الصكوك للمستثمر  •
 
مية األساسية، ستوجه  ريعة اإلسال بمبادئ الش ين درجة عالية من الثقة بأن أموالهم ستستخدم لغاية معينة. والتزاما

ل ومشاريع معلومة. ومن ثم، فإذا كانت الصكوك مصممة بحيث تقدم األموال التي تمت تعبئتها من خالل إصدار الصكوك إلى االستثمار في أصو 

 مرين ألغراض أخرى.ة األساسية، كمشروع للطاقة املتجددة، فثمة فرصة ضئيلة في أن توجه أموال املستثاألموال ملشروع معين للبني

•  
 
ألن أغلب  توجد منتجات استثمارية منصبة على البيئة على جانب األسهم من أسواق رأس املال أكثر منها على جانب أدوات الدخل الثابت. ونظرا

 
 
مة ملن يصدرها تتمتع في أن يعرفوا بالضبط كيف ستستخدم أموالهم، فإن الصكوك التي تمثل التزامات عايرغبون  املستثمرين املستدامين بيئيا

الجهة املصدرة للصكوك باملعايير البيئية للمستثمر. ويمكن أن تساعد الصكوك، التي بجاذبية محدودة، إال إذا أوفت كل األنشطة التي تمارسها 

 
 
شطة البيئية لدرجة أن عائدات تقليدية ذات دخل ثابت، على سد فجوة توفير الدخل الثابت للمستثمرين في األن ةمالي تشبه في أغلب األحوال أوراقا

 
 
 .الصكوك مخصصة لغرض معين يستفيد بيئيا

 مالءمة أنواع الصكوك لسلسلة إمدادات الطاقة املتجددة: 2،1 

 
 
وفيما يلي بعض صيغ التمويل  .ت الصكوك لتغطية احتياجات االستثمارارا ألنواع مختلفة من إصد توفر سلسلة إمدادات الطاقة املتجددة فرصا

  هناك أن االشارة  تجدر-ة في تمويل مشاريع الطاقة املتجددة املستعمل
 
السيما في منطقة  -الوكالة املضاربة، السلم، كاملرابحة، للتمويل أخرى  صيغا

MENA  (PWC, 2016) : 

اع، يعد طرف  اع فقط على األصول غير املوجودة والتي تحتاج إلى تصنيع. من خالل االستصنستصنينطبق اال  استصناع )سند مشروع إسالمي(: •

 
 
ملواصفات معينة، في وقت متفق عليه وبسعر متفق عليه. ويمكن أن يشمل ذلك أي سلعة أو أصل، مثل املباني أو   واحد بتسليم منتج وفقا

 لذلك يمكن استخدامه  املصانع أو الطائرات أو السفن.
 
لبناء )تركيب( أصول الطاقة املتجددة، مثل مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.  أيضا

وهو يسمح بدفع التمويل على أقساط قبل أو بعد تسليم األصل على النحو   يمكن استخدام االستصناع لتمويل البناء أو النفقات الرأسمالية،

على نطاق واسع. ومع ذلك، يمكن أن توجد تعقيدات في نطاق األصل الفعلي تصناع لقد تم اختبار وتجربة االس املتفق عليه بين الطرفين.

 وتصنيعه.

اإلجارة هي هيكل الصكوك األكثر شيوعا في الشرق األوسط، وال يمكن استخدامه إال مع األصول املوجودة   اإلجارة )صكوك التأجير التمويلي(:  •

ابلة للتطبيق على تمويل البنية التحتية للطاقة املتجددة في املرحلة التشغيلية، بعد انتهاء علها قوهذا يج راض ي أو املباني.واملوجودة فعليا، مثل األ 

البناء يجب أن يتكون مجمع األصول الخضراء األساس ي من أصول بقيمة سوقية مساوية على األقل ملبلغ إصدار الصكوك. تعمل اإلجارة على 

يقوم املستثمرون بشراء األصول الخضراء، ثم   ة الشمسية، من جهة إصدار الصكوك. للطاق نموذج البيع والشراء، على سبيل املثال محطة 

  تأجيرها مرة أخرى للمصدر، مع توفير مدفوعات اإليجار العائد للمستثمر. 

موجودة، أو أصول  تقدم املشاركة شراكات في األصول املادية. يمكن أن تتكون مجموعة األصول من :املشاركة )املشروع اإلسالمي املشترك( •

أصول جديدة تم شراؤها باستخدام عائدات الصكوك والتي تتوافق مع املعايير املوضوعة لتجميع األصول. يتمثل االختالف الرئيس ي بين 

يدية من التقل االستصناع واإلجارة في أن املستثمر يتحمل أيضا حصة في الخسائر، على أساس املشاركة في رأس املال. هذا يجعلها أقرب إلى األسهم 

السندات، على الرغم من أن املستثمرين ليس لديهم حصة ملكية في الجهة املصدرة، فقط األصول، تحت أي هيكل للصكوك. وبالتالي، يمكن أن  

لتي توفر صكوك املشاركة الخضراء فرصة للمستثمرين ذوي التفضيالت املرتفعة لعائد املخاطر. قد يختلف التعرض للمخاطر حسب املرحلة ا 

 يت
 
في املرحلة التشغيلية. يمكن تعيين مشاركة األرباح على  م تمويلها من مشروع الطاقة املتجددة: املخاطر أعلى في مرحلة البناء، ومنخفضة نسبيا

 
 
رق لشع في ا ، والتي يمكن أن تختلف عن نسبة مشاركة الخسارة. تم تجربة واختبار املشاركة وتم قبولها على نطاق واسنسبة متفق عليها مسبقا

 األوسط.
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 االستثمار في الطاقة املتجددة في املنطقة:  2.2

  %6ارتفع الطلب على الطاقة بنحو 
 
، من املتوقع أن يكون الطلب على الكهرباء أعلى 2020على مدى السنوات العشرة املاضية. في عام  سنويا

مليار دوالر. في   450من الطاقة املولدة، بتكلفة تبلغ حوالي افية اعة إضجيغاوات س 135، األمر الذي سيتطلب تركيب 2010من مستويات  %84بنسبة 

الوقت نفسه، مع انخفاض مخزون الوقود األحفوري بشكل متزايد وتوافر املزايا النسبية املناخية لصالح توليد الطاقة من الرياح والطاقة  

 75فقط من توليد الطاقة( إلى حوالي  %6)تمثل  2013ساعة في عام  غاواتجي 12 تهدف الدول العربية إلى زيادة توليد الطاقة املتجددة منو  الشمسية.

  (.ALAM and Al,2016)  لسد فجوة الطاقة املوجودة في هذه االقتصاديات 2030جيغاوات ساعة بحلول عام 

، حيث تتمتع كاملة قياوإفريألوسط توجد بعض األسواق الواعدة للطاقة املتجددة، وعلى وجه الخصوص الطاقة الشمسية، في منطقة الشرق ا 

في استثمارات الطاقة   %61بالكثير من الشمول والنمو السريع في الطلب على الكهرباء في معظم البلدان. من املؤكد أن هذه املنطقة حققت زيادة بنسبة 

مليار   10.1جموع، حيث بلغت من املاألسد مليار دوالر. حصلت الطاقة الشمسية على حصة  16.1، إلى مستوى قياس ي بلغ 2018الخضراء في عام 

 %19دوالر، بزيادة 
 
مليار دوالر( في شكل  12.6قفزة في االستثمار في الرياح. وجاءت معظم االستثمارات في الطاقة الجديدة ) ، ولكن كانت هناك أيضا

 
 
ية الصغيرة، وهو أعلى مستوى محقق حتى ة الشمسالطاق مليار دوالر لتمويل أنظمة 3.4ما يقدر بنحو  مشاريع كبيرة النطاق، ولكن كان هناك أيضا

 اآلن.  

 ( الوحدة: مليار دوالر) 2018-2004خالل الفترة   MENAاملتجددة في منطقة  ة: حجم االستثمارات في الطاق (3)جدول 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنوات 

حجم  

 االستثمار 

0.6 0.8 1.2 1.8 2.2 1.5 4 3.1 9.7 8.8 8 11.6 7.5 10.1 16.1 

Source: IRENA (2019). Global trends in renewable energy investment. https://www.irena.org/Statistics/View-Data-by-
Topic/Finance-and-Investment/Investment-Trends 

 
 
ن حجم االستثمار الكلي أ أفريقيا منذ عدة سنوات، حيث شمال مصادر الطاقة املتجددة في الشرق األوسط و استغالل في  متميزة املغرب دولة  عدت

مليار دوالر، أي زادت بأكثر من الضعف عن العام  2.6تثمارات الطاقة الشمسية غت اسل، ب2018في كل عام يعتمد على توقيت صفقات معينة. في عام 

 حيث ،مصرسوق  األسواق التي برزت في السنوات األخيرة هيه من بين أننجد مليون دوالر. كما  439بلغت ف استثمارات طاقة الرياح أما. الذي سبقه

 مليون دوالر انخفاض 967 شهد اإلجمالي واملقدر بـ 
 
 كبي ا

 
، ولكن هذا يعكس توقيت عمليات التمويل التي تأتي خارج  2017مليار دوالر في عام  3.4من  را

 
 
  %41، و2022من إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة املتجددة بحلول عام  %20تهدف البالد إلى الوصول إلى و من أي مشكلة أساسية.  جوالت املزاد بدال

 . 2035بحلول عام 

 2018قاربت حاجز االستثمار البالغ مليار دوالر في عام  تيل المن بين الدو و 
 
، حيث حققت أعلى ، كانت اململكة العربية السعودية األكثر ارتفاعا

مليار  1.9ضافة إلى اإلمارات العربية املتحدة، التي حققت مليون دوالر، وذلك بفضل مشاريع الطاقة الشمسية. باإل  651إجمالي حتى اآلن، حيث بلغت 

 (. Frankfurt School-UNEP Centre/BNEF, 2019) 2017في استثمارات الطاقة الشمسية في عام  دوالر

. من خالل مشاريع مثل مدينة مصدر في أبو ظبي واملبادرة الصناعية ديزرتك  املنطقة تقود مشاريع الطاقة الشمسية استثمارات جديدة كبرى في 

ن املنطقة قادرة على تصدير الطاقة في جميع أنحاء املنطقة وإلى أوروبا. تشارك شركة شمس للطاقة وحدها و أن تك، من املتوقع  (DII) التي تقودها أملانيا

 .(Climate Action, 2012)  مليون دوالر لبناء واحد من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية املركزة في العالم  600في استثمار بقيمة 

املستحوذة على الجزء األكبر من حجم الطلب الجديد على الطاقة املتجددة في املستقبل فهذا  يقيا هوبما أن منطقة الشرق األوسط وشمال أفري

 
 
على تمويل مشاريع الطاقات  يجعل منها محط اهتمام متزايد في هذا املجال، وفي هذا الصدد فبإمكان دول وحكومات املنطقة االستثمار والرهان مستقبال

 :(2017،  التزروتي) الحلول والتدابير التي من املمكن أن تساهم على هذا األمر ومنهاى بعض املتجددة وذلك عبر التركيز عل

•  
 
  التعويل على بنوك التنمية باملنطقة: بإمكان مختلف بنوك التنمية املوجودة باملنطقة العربية أو حتى خارجها أن تلعب دورا

 
  كبيرا

 
في تمويل  وحاسما

والبيئة. حيث يمكن في هذا اإلطار تعزيز نماذج التنمية التقليدية املستخدمة في تمويل مشاريع البنية  ية التنم املشاريع التي تعود بالفائدة على 

ن أن  التحتية الكبيرة لتسريع عجلة اعتماد تقنيات الطاقة املتجددة وتوسيع نطاق انتشارها وتكرار التجارب الناجحة في بلدان مختلفة. إذ يمك

 
 
  تلعب بنوك التنمية دورا

 
تصميم األدوات املالية التي تسمح للمستثمرين من القطاع الخاص باملساهمة في مكافحة تغير املناخ. ولكن  في  مهما

آلن  التحدي الذي يواجه التمويل اليوم لم يعد يقتصر على الكم. فبرغم أن املصادر املحتملة لتمويل مشاريع التنمية الرحيمة بالبيئة تشمل ا 

واملؤسسات وصناديق الثروة السيادية، فإن األمر املفقود في كثير من األحيان هو اآلليات الكفيلة بضمان  أمين ات التصناديق التقاعد وشرك 

 توجيه االستثمارات إلى مشاريع مستهدفة بعناية وتتسم بالفعالية.

•  
 
اء في العالم، حيث تتسم الصكوك الخضر  شاريعلتمويل العديد من امل الصكوك الخضراء أو صكوك املناخ: هي أحد الحلول التي يعول عليها كثيرا

ملناخ الخضراء بالدخل الثابت، وبكونها أدوات مالية يسهل تسييلها، كما يقتصر تخصيص األموال التي تدرها على مشاريع التخفيف من آثار تغير ا 

https://www.irena.org/Statistics/View-Data-by-Topic/Finance-and-Investment/Investment-Trends
https://www.irena.org/Statistics/View-Data-by-Topic/Finance-and-Investment/Investment-Trends


 وآخرون حمانر                                          الصكوك الخضراء كخيار لتمويل االستثمار في الطاقات املتجددة في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا 

Global Journal of Economics and Business, 8(3) (2020), 392-404 
 400 

 

في التنمية املستدامة أو مكافحة تساهم التي  والتكيف معه هذه اآللية تتمتع بكل خصائص الصكوك التقليدية، ولكنها مدعومة باالستثمارات

الستفادة من تغير املناخ. إذ تعد الصكوك الخضراء آلية فعالة يمكن أن تلعب دورا كبيرا في جهود مكافحة الظاهرة. كما أن الدول العربية بإمكانها ا 

 التجارب العاملية في هذا املجال. 

دة لالقتصاد األخضر يجعل منه أحد أكبر الفرص االستثمارية املغرية للخواص الواع تقبليةاآلفاق املس :الفرص االقتصادية الهائلة للدول  •

 
 
جديدة للتعاون بين الحكومات واملؤسسات املالية الخاصة، فاألخيرة يمكن   وللحكومات، حيث يمكن لالستثمار في الطاقة املتجددة أن يفتح آفاقا

 
 
  أن تلعب دورا

 
 الحالية  تكاليفيغني الحكومات كاهل ال رياديا

 
فنظرا للفجوة الكبيرة بين الطلب على الطاقة وإنتاجها في املنطقة،   .املكلفة نسبيا

 
 
  سيشهد الطلب على تمويل مشاريع الطاقة املتجددة نموا

 
خالل األعوام املقبلة، مما يحتم على قطاع الطاقة املتجددة االستفادة من   متسارعا

 .ية هذا الطلبدف تلبمجموعة متنوعة من مصادر السيولة به

 الصكوك الخضراء وصكوك املناخ كوسيلة لتمويل مشاريع الطاقة املتجددة في املنطقة:  2،3

 ي  
 
  عد التمويل مكونا

 
للغاية لبناء بنية تحتية خضراء وهذا صحيح أكثر في سياق الصعوبة االقتصادية. سوف تستفيد مؤسسات اإلقراض  مهما

 ددة. مو الطاقة املتجة من ناإلسالمية التي تنش ئ آليات مالي

يمثل االستثمار من خالل الصكوك الخضراء وسيلة تمويل غير مستغلة لدول الشرق األوسط وشمال إفريقيا التي تحتل الصدارة في التمويل 

مليزات صديق للبيئة( وا قي البما أن الصكوك الخضراء تشير إلى وجود مزيج جيد بين السمات اإليجابية للصكوك الخضراء )مع توجهها األخال اإلسالمي.

 .ALAM and Al, 2016)) الجذابة للتمويل اإلسالمي )بخصائصها املدعومة باألصول(، يجب أن يكون لها طلب متزايد في املستقبل القريب

لبيئة. املجال صديق لوبالنظر إلى اإلمكانات الهائلة لسوق الصكوك، فإن الصكوك الخضراء في وضع جيد لالستفادة من القطاع غير املستغل ال

نطاق واسع آلخر الذي يمكن للصكوك الخضراء االستفادة منه هو توفير التمويل لتوليد الطاقة املتجددة أو تنفيذ تدابير كفاءة استخدام الطاقة على ا 

 ف  في املدن والصناعات.
 
من آثار تغير مشاريع التخفيف  لتمويل إصدار الصكوك املتعلقة باملناخ، وهي أوراق مالية طويلة األجل يتم إصدارها خصيصا

بعد فترة املناخ والتكيف معه، يمكن أن يؤدي إلى إعادة تكوين مستقر للمستثمرين على املدى الطويل. املصدر يضمن سداد الديون زائد معدل العائد 

مليار دوالر   300ا يصل إلى ء يمكن أن توفر مالخضرا زمنية معينة. تفيد صحيفة "ذا ناشيونال" الصادرة باللغة اإلنجليزية في أبو ظبي بأن "الصكوك 

سوف توفر الصكوك املناخية، بصفتها مؤيدة للصكوك الخضراء، وسيلة جديدة للحكومات والهيئات التجارية في منطقة و ملشاريع مكافحة تغير املناخ. 

طاقة املتجددة، مثل الطاقة الشمسية ماد على مصادر الاالعت الشرق األوسط وشمال أفريقيا لجمع رأس املال القتصاد منخفض الكربون مما يتيح لها

 وطاقة الرياح، لتلبية الطلب على الكهرباء املحلية.  

تكيف مع  ستوفر الصكوك الخضراء التمويل الالزم لالستثمارات في توليد الطاقة املتجددة واملباني واملصانع ذات الكفاءة العالية. حتى تدابير الو 

مم ترويج الصكوك  فقد لتمويل من خالل إصدار صكوك خضراء بفضل العوائد املستقرة وطويلة األجل. هلة للحصول على ا كون مؤ تغير املناخ قد ت ص 

أصبحت هذه و املناخية لجذب الصناديق اإلسالمية الخاضعة لإلدارة إلى االستثمارات املنخفضة الكربون في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. 

ناريوهات التمويل البديلة حتى اآلن بشكل كاٍف لتوفير هذا النوع من التمويل املستدام الالزم لالستثمار في لم تتحقق فيه سي في وقتاألموال جذابة 

 (. (ALAM and Al, 2016 القريب خفض انبعاثات الكربون أو التكيف مع املناخ نطاق واسع بما يكفي إلحداث تأثير قوي في مواجهة تغير املناخ

ة على وثيقة االعتماد البيئي للسند فضال عن امتثال ضمان الدين للشريعة اإلسالمية. ولضمان االمتثال الخضراء املصادق الصكوك تتضمن 

ئة لوضع للمناخ والشريعة، تتولى مبادرة صكوك املناخ، باالشتراك مع مجلس صناعات الطاقة النظيفة، وهو مجموعة تجارية مقرها أبو ظبي، تأليف هي

ق ومعتمد ليساهم في تخفيض ملناخ. وسوف يستخصكوك ا معيار  دم هذا املعيار لتوفير ضمانات للجهات املصدرة واملستثمرين بأن الصك مصدَّ

، تأمل مبادرة صكوك املناخ ومجلس صناعات الطاقة النظيفة إشراك الحكومات والصناعة واملست
 
ثمرين في االنبعاثات الكربونية. ومن خالل العمل معا

صكوك الخضراء في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. واملجلس هو شركة ال ربحية تمثل القطاع الخاص املنخرط تنظيمي وسياس ي لل إطار  تطوير 

 .(2012)مجلة البيئة والتنمية،  في مشاريع الطاقة النظيفة في املنطقة، وهو مسجل في مدينة مصدر في أبو ظبي

والصكوك  سنداتة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وجمعية الخليج للال الطاقة النظيفلس أعمأطلقت مبادرة الصكوك املناخية ومج

 Arcapitaوقام بنك أركابيتا )  .مجموعة عمل الصكوك الخضراء للمساعدة في تسويق وتطوير أفضل املمارسات لتعزيز إصدار الصكوك الخضراء

Bankميين الذين دخلوا الى السوق الخضراء، بانشاء مشروع مشتركاملمولين اإلسال  أوائل ( الذي يتخذ من البحرين مقرا له، وهو أحد (JV) مع     

Englefield Capital) ،  (RWE npower  2004في عام (Climate Action, 2012)  . 

دوالر لتمويل  مليون  587أخضر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من قبل بنك أبو ظبي الوطني، حيث تم تخصيص  صك صدر أول 

من إجمالي الصكوك،  %40وبلغت الصكوك الخضراء في اإلمارات العام املاض ي  .ريع تساهم في التصدي للتغيرات املناخية وحماية املوارد الطبيعيةمشا

ء  مت الصكوك الخضرا واستخدمتفوقة على الواليات املتحدة وفرنسا في إصدارات الصكوك الخضراء حسب التقرير الذي أصدره بنك أبو ظبي األول، 

من إجمالي اإلصدارات، ومشروع  %14.1في تمويل ستة مشاريع هامة باإلمارات، منها مشروعان لتوليد الطاقة الشمسية، وقد استحوذا على نسبة 
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ير حوذ املشروع األخما استمن جملة الصكوك، في %13.9، بينما استأثر مشروعان لتبريد املناطق بنسبة %4.5لألبنية الخضراء، استحوذ على نسبة 

من إنجاز أول إصدار لصكوك خضراء باليورو،   2017. وتمكنت مجموعة البنك الشعبي املغربي في عام %7.3ملعالجة مياه الصرف وإعادة التدوير على 

الهيئة الذي صادقت عليه صدار، تم توجيهه لتمويل مشاريع الطاقات املتجددة واالقتصاد األخضر في املغرب. وبلغت حصيلة االكتتاب في هذا اإل 

مليار درهم(، وتوزعت حصيلته بين مؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولي واملكلفة  1.5مليون دوالر ) 151، حوالي 3املغربية لسوق الرساميل

 . (2019، )السندات الخضراء يورو مليون  35مليون يورو، والوكالة الفرنسية للتنمية بروباركو، بمبلغ  100بدعم القطاع الخاص، بمبلغ 

 
 
 وهناك عدد من البلدان في الشرق األوسط تدرس حاليا إصدار الصكوك الخضراء على املستوى السيادي. على سبيل املثال، أصدر األردن مؤخرا

 
 
القطاع الخاص  يزة والتي تعتبر رك،  (ICD) صاملؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخا-ذات سيادة، والتي دعمتها وكالتان للتنمية متعددة األطراف  صكوكا

 JICA، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ) (IDB) في البنك اإلسالمي للتنمية
 
  (. وعلى الرغم من أن الحجم املبدئي للصفقة كان صغيرا

 
  48بقيمة  نسبيا

  املبادرة مليون دوالر أمريكي، إال أن 
 
ا في املنطقة وسوف تشجع تعد تطورا

 
من املثير لالهتمام أن األردن نشط في تطوير ملزيد من اإلصدارات. و على ا  ملحوظ

 وكان لألخير دور فعال في هيكلة قرض إسالمي مشترك لتمويل مشروع للطاقة في العراق (IFC) الطاقة الشمسية بمساعدة من التعاون املالي الدولي

(Deloitte, 2017). 

   لتمويل في املنطقة:سيلة لكو  التحديات التي تواجه الصكوك الخضراء  .3

بموجب الدراسات الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، فإن أهم التحديات التي تواجه الصكوك الخضراء تكمن في ضعف عدد  

ن املخاطر وعدم تحوط ماملستثمرين املحليين، وضعف نظام التصنيف االئتماني. إضافة إلى عدم وجود معايير لقياس العوائد، وعدم وجود أدوات ال

 :(2017)إتحاد هيئات األوراق املالية العربية،  السيولة في السوق. كما يمكن تلخيص أهم هذه التحديات بما يليكفاية 

 فة إلىانقص الوعي بمزايا الصكوك الخضراء واملبادئ التوجيهية واملعايير الدولية ذات العالقة: يمثل عدم معرفة املعايير الدولية القائمة، إض •

حتملة لسوق الصكوك الخضراء لدى كل من صانعي السياسات والجهات التنظيمية، ومصدري الصكوك واملستثمرين عقبة عدم فهم الفوائد امل

 .هامة عند عدد من الدول 

دعم سوق وافز لعدم وجود مبادئ توجيهية محلية: يمكن أن تختلف التحديات البيئية من دولة إلى أخرى، لذلك يمكن استخدام سياسة الح •

اء املحلي. وقد تتطلب بعض هذه األسواق تعريفات وإفصاح إضافي إلى جانب مبادئ الصكوك الخضراء. بالنسبة لهذه البلدان، الصكوك الخضر 

 .يتمثل العائق األول في عدم وجود تعريفات محلية ومتطلبات اإلفصاح عن الصكوك الخضراء

، ومراقبة استخدام الجهة املصدرة للعائدات من قبل جهة ثانية أو حالة الصكوك الخضراء حقق منتكاليف متطلبات الصكوك الخضراء: يتم الت •

ضمان طرف ثالث )مثل شركات املحاسبة ووكاالت األبحاث املتخصصة(. ومع ذلك، فإن العديد من املصدرين ال يعرفون كيفية القيام بعملية 

 ان أو ضمان طرف ثالث رأي ث التحقق. في بعض األسواق، تعتبر تكلفة الحصول على
 
  أمرا

 
لذلك فهو يمثل عائقا لبعض الشركات املصدرة  مكلفا

 .الصغيرة. إضافة إلى ارتفاع تكاليف إدارة متطلبات اإلفصاح

ة عدم توفر تصنيفات ومؤشرات، وقوائم الصكوك الخضراء: تساعد التصنيفات االئتمانية الخضراء، والتي تتضمن املعلومات البيئية الخاص •

  يفات الصكوك، على تقييم بتصن
 
املستثمرين على  االتساق بين الصكوك الخضراء مع املبادئ التوجيهية واملعايير الدولية، ويمكن أن تساعد أيضا

لصكوك فهم تأثير العوامل البيئية على املخاطر اإلجمالية للجهات املصدرة. ويمكن ملؤشرات الصكوك الخضراء توجيه املستثمرين لالستثمار في ا 

  .جاتهم الخضراء التي تلبي احتيا

نقص الصكوك الخضراء املطروحة من خالل الصكوك الخضراء، مع التأكيد على أهمية التعرف على كيفية تقييم إذا ما كانت الصكوك خضراء  •

من عدد الصكوك الخضراء   بكثير أم ال، فعدد الصكوك التي تلبي واحدة من املعايير الحالية ويكمن اعتبارها صكوك خضراء يمكن أن تكون أكبر

 
 
 .املتواجدة حاليا

صعوبة نفاذ املستثمرين الدوليين إلى األسواق املحلية: يجد املستثمرون الدوليون صعوبة في الوصول إلى بعض األسواق املحلية. فمن بين   •

يد من ى آخر. هذه االختالفات تز سوق إلالصعوبات التي تعترضهم نجد التعاريف الخاصة بالصكوك الخضراء ومتطلبات اإلفصاح تختلف من 

 
مليار درهم أو  2ملتعلق بإصدار للصكوك من فئة الصكوك الخضراء بمبلغ أقصاه بالتأشير على بيان املعلومات األولي ا 2016/ 11/ 15قامت الهيئة املغربية لسوق الرساميل، بتاريخ  3

املشاريع الخضراء  سنوات. ويتوفر البنك الشعبي املركزي على محفظة من  10الى  7مدة هذه الصكوك من  .ف البنك الشعبي املركزي ما يعادله من العملة أو العمالت األجنبية من طر 

في الطاقة املتجددة عبر  يورو. وشكل هذا اإلصدار السندي األخضر موضوع انتقاء عدد محصور من املشاريع  اعة الطاقية والتي يفوق حجمها اإلجمالي مليارفي الطاقة املتجددة والنج

 GREEN INVESTMENTتمدة من طرف هيئة التصديق )ابي سيساهم في أهداف االستدامة البيئية املعربوع املغرب. ويتعلق األمر باملشاريع املستوفية للشروط والتي لها أثر بيئي إيج

BANK 
 
 ملعايير تقييم األثر البيئي وملبادئ الصكوك الخضراء.  ( طبقا
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م تكاليف املعامالت، حيث تحتاج الصكوك الخضراء املعترف بها في سوق واحدة إلى إعادة تسمية أو إعادة اعتماد في سوق أخرى. إضافة إلى عد

 وجود أي حماية من املخاطر )على سبيل املثال، ضد مخاطر العملة(.

سواق في الغالب من قبل املستثمرين املحليين إما بسبب ضوابط رأس  الصكوك الخضراء في بعض األ شراء  عدم توفر املستثمرين املحليين يتم  •

 املال أو الحواجز التعريفية، لذلك فإن وجود مستثمرين مهتمين بالصكوك الخضراء يعتبر أمرا أساسيا لضمان وجود طلب كاف. 

 الخاتمة:

 قيق أهداف األلفية، يلزم ئي وتحأمام الرهانات املفروضة ملواجهة التدهور البي
 
إلى جنب من خالل   املؤسسات الدولية وحكومات الدول العمل جنبا

. وما دام العائق الرئيس ي يكمن في تمويل العملية فإنه والبد أن  2050إلى  2030إرساء معالم التنمية وفق ما تقتضيه أهداف األلفية املوضوعة أفق سنة 

الخضراء ملا تجمعه من خصائص تخولها ألن تكون البديل األنسب ليس فقط لتمويل  ام واملتمثل هنا في الصكوكاملستدتثمن مبادرات التمويل األخضر 

تقليدية من  البرامج الخضراء أو املستدامة وإنما كبديل استراتيجي يعمل ضمن فلسفة وضوابط املالية اإلسالمية التي استطاعت مواجهة فشل املالية ال

وك األخالقي للمستثمر. ويبقى بطء نمو هذا النوع من التمويل واملتمثل في الصكوك الخضراء  يمثله من عامل جذب عن السلى ملا جهة، ومن جهة أخر 

لدولي، من  يمثل تحدي يقوض فرص نجاحها في أسواق املال العاملية. أين تعتبر التحديات القانونية والتنظيمية وكذا تلك املتعلقة بضوابط التقييم ا 

ان قبول الصكوك الخضراء من قبل املستثمرين الدوليين الذين يراهنون على استخدامها كبديل مبتكر. هذا التي البد من تجاوزها لضم تحدياتأهم ال

 البديل الذي يحتاج للتطوير خاصة فيما تعلق بجانب املخاطر والذي يمثل الهاجس األكبر أمام املستثمرين.
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Abstract: Green Sukuk are a kind of Islamic financial instruments and relatively modern, which has become 
increasingly important in recent years, as it is specifically directed to support projects related to climate or the 
environment such as financing investments in renewable energy especially in the Middle East and North Africa, 
that abounds with great potential from These energy sources, but under the required exploitation. The present 
study aims to highlight the importance of providing adequate financing to finance renewable energy projects in 
the region for the development of this sector, where green Sukuk is considered an appropriate financing tool. The 
descriptive approach has been adopted and a number of results have been reached, the most important of which 
is that green instruments are a strategic choice for promoting the renewable energy sector in the region and 
addressing environmental challenges, particularly global climate change. 

Keywords: investment in renewable energy; Islamic finance; sustainable and responsible investment; green 
Sukuk; MENA region. 
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