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الملخص
اإلسالمي  واالستثامر  للتمويل  الرئيسة  األدوات  من  اإلسالمية  الصكوك  تعترب 
الرشيعة  أحكام  مع  يتوافق  متويل  عىل  للحصول  املؤسسات  تستخدمها  التي 
اإلسالمية وبمخاطر أقل نسبًيا مقارنة مع أدوات التمويل التقليدية. ولقد شهد 
يعد  ومل  األخرية  السنوات  خالل  ملحوًظا  نمًوا  اإلسالمية  الصكوك  إصدار 
لتمويل  احلكومات  لتشمل  امتدت  بل  األعامل  إصدارها عىل مؤسسات  يقترص 
 )19  - )كوفيد  املستجد  كورونا  فريوس  تفيش  إن  وحيث  املختلفة.  مرشوعاهتا 
أصبح مشكلة عاملية تؤثر عىل حياة الشعوب واقتصاديات الدول. تسعى الدراسة 
إىل حماولة قياس تأثري جائحة فريوس كورونا عىل عائدات الصكوك االسالمية، 
باستخدام نموذج )GARCH )1،1 خالل الفرتة 27يناير إىل 24 ديسمرب 2020، 
 Dow بالتطبيق عىل مؤرش إمجايل العائد عىل صكوك االستثامر يف صكوك داو جونز
Jones Sukuk Investment Grade Index . وقد توصلت نتائج الدراسة إىل عدم 
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اليومية اجلديدة عىل سعر إغالق املؤرش، كام  وجود تأثري قوي حلاالت اإلصابة 
 ،Leverage لتأثري  أن الصكوك تعد من املالذات االمنة نسبًيا للمستثمرين وفًقا 
مما يتطلب زيادة إصدار الصكوك اإلسالمية وتنويع هيكلها االستثامري جلذب 
الصكوك  سوق  لتطوير  املالئمة  الترشيعية  البيئة  وهتيئة  املستثمرين،  من  العديد 
ثقافة  نرش  عىل  والعمل  التمويل،  صناعة  يف  التكنولوجية  التغريات  ملواكبة 
الصكوك اإلسالمية يف جمتمعات االعامل بوصفها أدوات مالية تقدم هلم حلواًل 
مبتكرة، وكذلك رضورة حث احلكومات عىل االعتامد عىل الصكوك اإلسالمية 
لتمويل التنمية، وأيًضا رضورة بذل اجلهود من جانب اجلهات اإلرشافية للتغلب 
عىل املخاطر التي تواجه الصكوك مما جيعلها أكثر استخداما ملختلف القطاعات 
تدريب  ومراكز  متخصصة  تعليمية  معاهد  إنشاء  رضورة  وكذلك  االقتصادية، 

لتأهيل الكوادر البرشية الالزمة للعمل يف سوق الصكوك. 
الكلمات المفتاحية: الصكوك اإلسالمية، فريوس كورونا، جائحة كوفيد- 19، 

.GARCH مؤرش العائد عىل صكوك االستثامر يف صكوك داو جونز، نموذج
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Abstract

Islamic Sukuk are considered one of the main tools for Islamic financing and 
investment that institutions use to obtain financing in accordance with Islamic 
Sharia law and with relatively lower risks compared to traditional financing 
tools. The issuance of Sukuk Investment has witnessed remarkable growth in 
recent years, and its issuance is no longer limited to business institutions, but 
has extended to include governments to finance their various projects. The 
COVID-19 outbreak has become a global problem affecting human life and 
countries economic development. This paper is trying to measure and explores 
the role that Sukuk has on Economic growth, and the impact of Corona 
pandemic on sukuk return over the period 27 Jan to 24 Dec 2020. applied 
GARCH (1,1) on Dow Jones Islamic Sukuk Index. The results showed that 
there is no strong effect of the new daily cases of covid-19 on the closing price 
of the index, and the sukuk are considered safe havens for investors according 
to the leverage effect, which requires increasing the issuance of Islamic 
sukuk and diversifying its investment structure to attract many investors. And 
creation of the appropriate legislative environment for the development of the 
sukuk market to keep with the technological changes in the financing industry, 
and work to spread the culture of Islamic bonds in business communities as 
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financial tools that offer them innovative solutions, as well as the necessity of 
urging governments to use Islamic instruments to finance development, and 
also the necessity exerting efforts on the part of the supervisory authorities to 
overcome the risks facing the sukuk, as well as the necessity of establishing 
specialized educational institutes and training centers to qualify the human 
resources needed to work in the sukuk market.

Key words: Islamic Sukuk, Corona virus, Covid-19 pandemic, Dow Jones 
Sukuk Investment Grade Index , GARCH Model.
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المقدمة
يمر العامل يف اآلونة األخرية بـ أزمة صحية نتيجة لتفيش فريوس كورونا املستجد 
وانترش   ،2019 ديسمرب  يف  الصينية  ووهان  مدينة  يف  نشأ  والذي   ،)19 )كوفيد- 
 2020 مارس   11 العاملية يف  الصحة  منظمة  دعا  مما  العامل،  أنحاء  مجيع  برسعة يف 
باالعالن بأنه جائحة، حيث جتاوزت حاالت االصابة مخسة ماليني شخص وتم 
تأثري  له  العاملي)1(. مما كان  املستوى  الوفيات عىل  اإلبالغ عن مئات األألف من 
عىل املجتمعات يف مجيع أنحاء العامل، حيث نفًذت معظم البلدان قيوًدا صارمة غري 
مسبوقة، مثل إغالق احلدود الوطنية، وفرض قيود عىل التجمعات، وإغالق اجلزء 
فقدان ماليني  إىل  أدى  الفريوس، مما  انتشار  التجاري إلبطاء  النشاط  األكرب من 
العمل  يف  االستمرار  من  ممنوعة  الرشكات  معظم  ألن  نظًرا  والدخل  الوظائف 
بكامل طاقتها خالل احلجر الصحي املفروض، مما أدى إىل انخفاض االستهالك 
واإلنتاج االقتصادي، مما يقلل من تدفق التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة. ومع 
ذلك قد ال يكون كوفيد- 19 بالرضورة ضاًرا جلميع الرشكات والصناعات. يف 
حني أن معظم القطاعات تعاين وتنهار أسعار أسهمها، قد يستفيد البعض األخر 
من الوباء واإلغالق الناتج عن ذلك)2(. فقد شهدت قطاعات مثل النقل اجلوي 
والسياحة تاليش الطلب عىل خدماهتا، بينام ارتفع الطلب عىل قطاعات معينة مثل 

الرعاية الصحية.)3( 
جاء تفيش كوفيد- 19 كحدث مفاجئ مع عدم يقني غري مسبوق فيام يتعلق بمدى 
إذا كان بإمكاننا احلصول عىل لقاح ومتى. استجابة لذلك،  خطورة املرض وما 
سارعت احلكومات يف مجيع أنحاء العامل إىل اختاذ إجراءات طارئة، مثل عمليات 
اإلغالق والقيود املفروضة عىل السفر واحلجر الصحي. كان الغرض الرئييس من 
)1( Albulescu Claudiu, COVID-19 and the United States financial markets’ volatility,Finance Research Letters, https://doi.org/10.1016/j.
frl.2020.101699, 2020, p1.
)2( Shehzada Khurram, Xiaoxinga Liu , and Kazouz Hayfa, COVID-19’s disasters are perilous than Global Financial Crisis: A rumor or fact? 
Finance Research Letters 36, 101669, 2020, p1.
)3( Ashraf Badar, Economic impact of government interventions during the COVID-19 pandemic: International evidence from financial 
markets, Journal of Behavioral and Experimental Finance, 27, 100371, doi: https://doi.org/10.1016/j.jbef.2020.100371, 2020, p1.
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هذه اإلجراءات هو ضامن التباعد االجتامعي بني الناس إلحتواء انتشار املرض من 
ناحية، مع تقليل اآلثار االقتصادية السلبية من ناحية أخرى. ومع ذلك، أدت هذه 
اإلجراءات إىل مزيد من عدم اليقني بشأن فعاليتها وتأثريها. ويف خالل فرتات عدم 
اليقني، يبحث املستثمرون عن مالذات أمنة حلامية أصوهلم واستثامراهتم. فخالل 
وأداء  أقل  اإلسالمية خماطر  األسواق  أظهرت   ،2008 لعام  العاملية  املالية  األزمة 
أفضل واستقرار أكرب من نظريهتا التقليدية)4(، ويرجع هذا األداء إىل املزايا الفريدة 
للعقود اإلسالمية وكذلك التوسع يف إصدار الصكوك وشهادات االستثامر التي 
تتوافق مع مبادئ الرشيعة اإلسالمية كبديل إلصدار األوراق املالية ذات الدخل 
الثابت أو السندات القائمة عىل الفائدة)5(. ومن املثري لالهتامم، أن األدلة املبكرة 
من كوفيد- 19 تشري إىل أنه ال الذهب وال العمالت املشفرة كانت بمثابة مالذات 
متغرًيا  لكنه كان   ،2013 يناير  منذ  له  أعىل مستوى  الذهب  أمنة.)6( حيث سجل 
التجار  حاول   ،2020 أبريل   20 يف  كذلك،  فرباير.  منتصف  منذ  خاص  بشكل 
جتنب احليازة املادية للنفط وقاموا ببيع عقود النفط اآلجلة عىل نطاق واسع، مما 

دفعهم إىل املنطقة السلبية ألول مرة يف التاريخ)7(. 
لقد تسببت جائحة كوفيد- 19 يف تقلبات غري مسبوقة يف سوق األسهم األمريكية، 
اليومية والنشاط االقتصادي، وارتفع  باألضافة إىل اضطرابات شديدة يف احلياة 
مؤرش Volatility Index VIX الذي يشار إليه باسم مؤرش اخلوف إىل مستويات 
إىل  اإلصابة،  معدل  زيادة  أدت  وقد   .)8(  2008-2007 أزمة  مستويات  من  أعىل 
)4( Chaker Aloui , Besma Hkiri , Chi Lau , Larisa Yarovaya , Investors’ sentiment and US Islamic and conventional indexes nexus: a time-
frequency analysis, Finance Research Letters, 19, doi: 10.1016/j.frl.2016.06.002, 2016, p54.
)5( Beck Thorsten, Demirgüç-Kunt Asli, Merrouche Ouarda, Islamic vs. conventional banking: business model, efficiency and stability. Journal 
of Banking& Finance 37 (2), 2013, p433.
- Hasan, M., &Dridi, J., The Effect of Global Financial Crisis on Islamic and Conventional Banks: A Comparative Study. IMF Working Paper, 
WP/102010 ,201/.

)6( Corbet, Shaen., Larkin, Charles., & Lucey, Brian, The contagion effects of the COVID-19 pandemic: Evidence from Gold and 
Cryptocurrencies. Finacne Research  Leters, 35, 101554, https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101554, 2020, p1.
- Conlon, T., McGee, R. Safe Haven or Risky Hazard? Bitcoin during the COVID-19 Bear Market, Available at SSRN: https://ssrn.com/
abstract=3560361, 2020. 
)7( Gherghina Stefan, Armeanu Daniel and Joldes Camelia, Stock Market Reactions to COVID-19 Pandemic Outbreak: Quantitative Evidence 
from ARDL Bounds Tests and Granger Causality Analysis, Int. J. Environ. Res. Public Health, 17, 6729, doi:10.3390/ijerph17186729, 2020, p2.
)8( Ciner Cetin, Stock return predictability in the time of COVID-19, Finance Research Letters, 101705, https://doi.org/10.1016/j.
frl.2020.101705, 2020, p1.
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اليقني إىل حدوث صدمة مزدوجة؛ صدمة عرض وطلب  جانب اخلوف وعدم 
التي استجابت للترسيح اجلامعي  املايل للرشكات،  يف آن واحد، مما يرض باألداء 
صناعية  وحدات  إغالق  حتى  أو  الرأساميل  واإلنفاق  االستثامر  وخفض  للعامل 
بأكملها. أدى ذلك إىل حالة من الذعر يف األسواق املالية، مما أدى إىل انخفاض 
حاد يف أسعار األسهم وغريها من األوراق املالية، مما أدى إىل مزيد من االنخفاض 
يف النشاط االقتصادي، حيث وضع رد الفعل املتسلسل أيًضا عالمات استفهام 
حول األداء املايل املستقبيل للعديد من الرشكات والصناعات بشكل عام)9(. أشار 
)Ozili. 2020( إىل أن جائحة كورونا أثرت عىل سوق األسهم بطريقتني. أواًل، 
أجرب الوباء عىل إغالق األنشطة التجارية والرشكات، ثم أثر عىل االسوق املالية. 
COVID -19 أيًضا عىل قرارات املستثمرين  اليقني بشأن حاالت  ثانًيا، أثر عدم 
االستثامرية، مما تسبب بعد ذلك يف تقلبات أكرب يف سوق األسهم. ونتيجة لذلك، 

واجهت العديد من الرشكات مشاكل سيولة بغض النظر عن حجمها)10(. 
أهمية الدراسة وتساؤالتها

وتقلبات  االقتصادي  النشاط  انخفاض يف  ملا نجم عن جائحة كورونا من  نظًرا 
قياس  الدراسة  حتاول  اليقني،  عدم  حاالت  مع  االسهم  سوق  يف  مسبوقة  غري 
العائد  إمجايل  مؤرش  عىل  بالتطبيق  اإلسالمية  الصكوك  سوق  عىل  اجلائحة  تأثري 
عىل صكوك االستثامر يف صكوك داو جونز. حيث تعد الصكوك جزًءا ال يتجزأ 
لتمويل احلكومات من  من االقتصاد والتمويل اإلسالمي، وتعد مصدر متميًزا 
خالل إصدار الصكوك السيادية، وكذلك وسيلة للرشكات للحصول عىل متويل 
خارجي من خالل إصدار صكوك الرشكات)11(. ومن املالحظ ندرة الدراسات 
القياسية التي ركزت عىل دراسة تأثري فريوس كورونا عىل الصكوك االسالمية مما 
)9( Rababah Abedalqader, Al-Haddad Lara, Sial Muhammad, Chunmei Zheng, Cherian Jacob, Analyzing the effects of COVID-19 pandemic 
on the financial performance of Chinese listed companies. J Public Affairs. https://doi.org/10.1002/pa.2440., 2020, p2.
)10( Lee Kelvin, Jais Mohamad, Chan Chia-Wen, Impact of covid-19: Evidence from Malaysian stock market, International Journal of 
Business and Society, Vol. 21 No. 2, 2020, p608.
الثاين،  العدد  الثالث والعرشون،  املجلد  التنمية والسياسات االقتصادية،  النمو االقتصادي، جملة  أثر الصكوك اإلسالمية عىل  )11( سليامن هبة اهلل، 

املعهد العريب للتخطيط، 2021، ص46.
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يتطلب مزيًدا من البحث. ومن هنا تكمن أمهية الدراسة يف أهنا تسهم يف معرفة 
وفهم هذا التأثري من خالل االجابة عىل التساؤالت التالية: 

ما هو تأثري جائحة كورونا عىل عائدات الصكوك اإلسالمية؟ 	
هل متثل الصكوك اإلسالمية مالًذا آمنًا للمستثمرين؟ وبالتايل يمكن من  	

خالهلا حتفيز النمو االقتصادي للتغلب عىل اآلثار السلبية جلائحة كورونا.
منهجية الدراسة وحدودها وأهدافها

النموذج  إستخدام  خالل  من  السابقة،  التساؤالت  عىل  اإلجابة  الدراسة  حتاول 
بالتطبيق   ،2020 24 ديسمرب  إىل  يناير   27 الفرتة  )GARCH (1،1 خالل  القيايس 
 Dow Jones عىل مؤرش إمجايل العائد عىل صكوك االستثامر يف صكوك داو جونز
ومنهجية  تساؤالت  من  سبق  ما  ضوء  يف   .Sukuk Investment Grade Index

وحمددات تسعى الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية: 
تقديم نظرة عامة عن تطور إصدار الصكوك اإلسالمية ودورها يف التنمية . 1

االقتصادية.
قياس تأثري جائحة كورونا عىل عائدات الصكوك اإلسالمية.. 2

فرضية الدراسة
تنطلق الدراسة من فرضية رئيسية مفادها أن الصكوك اإلسالمية تعد مالًذا آمنًا 

للمستثمرين يف ظل ظروف جائحة فريوس كورونا.
الدراسات السابقة

عىل الرغم من ظهور الصكوك يف خمتلف األسواق عىل مستوى العامل، إال إنه هناك 
دراسات حمدودة للغاية حول تأثري كوفيد19- عىل عائدات الصكوك اإلسالمية، 
حيث ترتكز معظم الدراسات التطبيقية حول اجلوانب املختلفة لألسواق املالية. 
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 )13()Corbert et al.، 2020( )12()Conlon and McGeee, 2020( عىل سبيل املثال
حيققان فيام إذا كانت العمالت املشفرة Bitcoin تعد مالًذا آمنًا أثناء الوباء ألسواق 
األسهم الصينية و S&P 500، عىل التوايل، ووجدوا أن األصول املشفرة ال تعمل 

إىل حد كبري كمالذات آمنة.
فعل  رد  بتحليل    )14()Goodell and Goutte، 2020( قـام  أخرى  ناحية  من 
Bitcoin عىل وفيات العامل من COVID- 19 اليومية ويظهر أن Bitcoin هو أحد 

األصول اآلمنة.
عىل  أثر  النفط  أسعار  اهنيار  أن   )15()Sharif et al.,2020( دراسة  نتائج  تظهر 
ووضحت   ،COVID-19 جائحة  تأثري  من  أكرب  بقوة  األمريكية  املالية  األسواق 
الدراسة أن العقود اآلجلة للذهب تلعب دور مالذ آمن قوي أثناء تفيش فريوس 

كورونا. 
والسندات  األسهم  أسواق  فعل  رد  بتحليل   )16()Yarovaya et al., 2020(قام
واملعادن الثمينة والعمالت املشفرة لصدمة جائحة كورونا COVID-19، أبلغ عن 
استجابة غري متجانسة لألسواق. عىل وجه التحديد، تشري األدلة اخلاصة بالذهب 
إىل أن الذهب لديه قدرة ضعيفة عىل االرتداد إىل مستوى ما قبل COVID ويظهر 
خصائص املالذ اآلمن املحدودة، بينام يبدو أن العمالت املشفرة خميبة لآلمال فيام 

يتعلق بتوفري ضامن للتعايف من هذه الصدمة الكبرية. 
قامت دراسة )Yarovaya et al., 2020()17( بتحليل تأثري انتشار جائحة كورونا 
COVID-19 عىل أسواق األسهم والسندات التقليدية واإلسالمية. وما إذا كانت 
)12( Corbet Shaen, Larkin Charles, & Lucey Brian, The contagion effects of the COVID-19 pandemic: Evidence from Gold and 
Cryptocurrencies, 2020, p7.
)13( Conlon Thomas& McGee, Richard.,Safe Haven or Risky Hazard? Bitcoin during the COVID-19 Bear Market, Finacne Research Leters, 
35, 101607, https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101607, 2020, p1. 
)14( Goodell Johan& Goutte, Stephane, Co-movement of COVID-19 and Bitcoin: Evidence from wavelet coherence analysis. Finacne 
Research Leters, 38, 101625, https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101625, 2021, p1.
)15( Sharif Arshian, Aloui Chaker, Yarovaya Larisa, COVID-19 pandemic, oil prices, stock Fresh evidence from the wavelet-based approach. 
International Review Financial Analysis. 70, 101496, https://doi.org/10.1016/j.irfa.2020, 2020, p1.
)16( Yarovaya, Larisa, Matkovskyy Roman, Jalan Akanksha, The COVID-19 Black Swan Crisis: Reaction and Recovery of Various Financial 
Markets. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3611587, 2020a, p1.
)17( Yarovaya Larisa, Elsayed Ahmed, Hammoudeh Shawkat, 2020, Searching for Safe Havens during the COVID-19 Pandemic: Determinants 
of Spillovers between Islamic and Conventional Financial Markets, https://ssrn.com/abstract=3634114, 2020, p1.
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يف  اليقني  عدم   EPU ومؤرش   ،VIX ومؤرش  والبيتكوين  والنفط  الذهب  أسعار 
خالل  األسواق  هذه  بني  العالقات  عىل  تؤثر  االمريكية،  االقتصادية  السياسة 
آمن  مالذ  خصائص  أظهرت  الصكوك  أن  النتائج  تظهر   .COVID-19 جائحة 
خالل هذا الوباء، ويعد COVID-19 والنفط والذهب من العوامل التي تؤثر عىل 

األسواق اإلسالمية، يف حني أن البيتكوين ليس حمدًدا مهاًم هلذه العالقات.
قامت دراسة )Ali Mirzae et al., 2020()18( بتقييم أداء أسهم البنوك اإلسالمية 
مقارنة بنظرياهتا التقليدية خالل املرحلة األولية من أزمة فريوس كورونا )من 31 
ديسمرب 2019 إىل 31 مارس 2020( بالتطبيق عىل 426 بنًكا من 48 دولة، ووجدت 
الدراسة أن عوائد أسهم البنوك اإلسالمية كانت أعىل بنحو 10 % - 13 % من 

عوائد البنوك التقليدية.
صناعة  عىل  كورونا  جائحة  أثر  توضيح  أمحد،2020()19(  )بلوايف  دراسة  هدفت 
التمويل اإلسالمي، وكشفت الدراسة عن وجود استقرار نسبي يف املراحل االوىل 
من تفيش الفريوس إال أنه من املحتمل قد تشهد الصناعة تأثرا أكرب يف املراحل 
القادمة إذا طال أمد اجلائحة وطال معه السياسات االحرتازية من إغالق وتباعد 

اجتامعي وغريها من االجراءات.
البحث  بموضوع  الصلة  ذات  التطبيقية  للدراسات  رصد  من  سبق  ما  ضوء  يف 
تأثري  تتناول  التي  املبكرة  الدراسة احلالية متثل أحد اإلسهامات  القول إن  يمكن 
ملعرفة هل  والبيتكوين  بالذهب  الصكوك اإلسالمية ومقارنتها  19 عىل  كوفيد- 

الصكوك اإلسالمية تعد مالذ أمن للمستثمرين ومواجهة األزمات أم ال؟ 
هيكل الدراسة

تضم الدراسة -عالوة عىل هذه املقدمة- املباحث الثالية: 
)18( Mirza Ali, Saad Mohsen, Emrouznejad Ali, Bank stock performance during the COVID-19 crisis: Does efficiency explain why Islamic 
banks fared relatively better?, https://ssrn.com/abstract=3702116. 2021,p1.
)19( بلوايف أمحد، تأثري تفيش جائحة فريوس كورونا املستجد عىل صناعة التمويل اإلسالمي، جملة بيت املشورة، العدد -13عدد خاص، قطر، 2020، 

ص28.
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املبحث األول: نظرة عامة عن الصكوك ودورها يف النمو االثتصادي.
املبحث الثاين: تأثري جائحة كورونا عىل عائدات الصكوك اإلسالمية.

اخلامتة، تضمنت أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة. 

المبحث األول: نظرة عامة عن الصكوك ودورها في النمو االثتصادي

يف الصكوك اإلسالمية والفرق بينها وبين السندات التقليدية أواًل: تعر
تعرف هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية واإلسالمية الصكوك يف املعيار 
الرشعي رقم )17( بالصكوك االستثامرية متييًزا هلا عن األسهم وسندات القرض 
أو  منافع  أو  أعيان  ملكية  يف  شائعة  حصًصا  متثل  القيمة  متساوية  »وثائق  بأهنا 
خدمات أو يف موجودات مرشوع معني أو نشاط استثامري خاص، وذلك بعد 
فيام أصدرت من  استخدامها  األكتتاب وبدء  باب  الصكوك وقفل  قيمة  حتصيل 
أجله«)20(. ويتم تصنيف الصكوك اإلسالمية والسندات التقليدية كأوراق مالية 
ذات دخل ثابت، وتصدر إىل حد كبري لنفس املجموعة من األغراض وتستخدم 
كالمها لتمويل طويل األجل. ومع ذلك، هناك اختالفات يف هياكلها وآلياهتا)21( 
)1( الصك يمثل حصة ملكية يف صايف أصول الرشكات، يف حني أن السند يمثل 
دينًا يف ذمة الرشكة التي تصدره، وال يتعلق بأصول الرشكة. )2( حامل السند ال 
يتأثر بنتيجة أعامل الرشكات، وال بمركزها املايل ألن مالكه يستحق القيمة االسمية 
للسند مضاًفا إليها الفوائد وليس له صلة باألصول املالية للرشكة، بخالف مالك 
املخاطر.  حتمل  يف  ويشارك  املرشوع  أو  الرشكة  أعامل  بنتيجة  يتأثر  فإنه  الصك، 
)3( يعترب الصك دلياًل عىل نقل امللكية يف عمليتي البيع والرشاء بينام السند ليس 
القواعد  تتضمن  الصك  إصدار  نرشة   )4( املدفوع.  باملبلغ  بل  بامللكية  عالقة  له 

)20( هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية واإلسالمية، املعايري الرشعية، املنامة، البحرين،2015، ص467.
)21( Al-raeai Arafat& Abdul Rahim Ahmed, the role of political risk and financial development factors on sukuk market development of gulf 
cooperation council (GCC) countries, Asian journal of finance and accounting, vol.10, no. 1, 2018, p,246. 
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الرشعية وعىل مستخدم حصيلة اإلصدار مراعاة الضوابط الرشعية وإذا خالفها 
الرشعية)22(.  الضوابط  اإلصدار  نرشة  تتضمن  ال  السند  بينام  املسؤولية  يتحمل 
املبلغ  من  أكثر  إرجاع  منه  مطلوًبا  ليس  التقليدية  السندات  ُمصدر  وبالتايل 
األسايس والفائدة املتفق عليها مهام كانت األرباح التي قد تكون حصل عليها. 
لذا فإن حاميل السندات ليس لدهيم احلق يف البحث عن حصة يف األرباح تتجاوز 

الفائدة.)23( 
كانت  إذا  ما  جتريبي  بشكل   )24()Ariff & Safari, 2012( دراسة  تبحث 
سببية  عالقة  يوجد  وهل  التقليدية،  السندات  نفسها  هي  اإلسالمية  الصكوك 
أنه يوجد  الدراسة إىل  نتائج  بني الصكوك اإلسالمية والسندات؟ وقد توصلت 
اختالف كبري يف عائد الصكوك مقابل عائد السندات، عالوة عىل ذلك ال يوجد 
أوضحت  كذلك  املالية.  األوراق  من  النوعني  هذين  عائدات  بني  سببية  عالقة 
دراسة)Afahar,2013()25( أنه يوجد إختالفات جوهرية يف العائد بني الصكوك 
بينام  الدين  أداة  التقليدية عىل  السندات  التقليدية. وتعتمد  اإلسالمية والسندات 

يعتمد متويل الصكوك اإلسالمية عىل طريقة حقوق امللكية.

ثانًيا: تطور إصدار الصكوك
1.247 ترليون دوالر خــالل الفرتة  بلغ إمجــايل قيمة إصـدار الصكوك العاملية 
بإصدار  الصكوك  إصدار  إمجايل  الذروة يف  عام   2019 عام  ويمثل   .2019-2001

145 مليار دوالر، وكان ذلك مدفوًعا بالصكوك املحلية والتي بلغت 107 مليار 

تليها  دوالر،  مليار   54 ماليزيا  من  الزيادة  هذه  من  األكرب  اجلزء  ويأيت  دوالر، 
 ،2015 والرتمجة،  والتوزيع  للنرش  العاملية  الفداء  أيب  دار  املالية اإلسالمية، جمموعة  واملؤسسات  املصارف  التمويل يف  قنطقجي سامر، صناعة   )22(

ص452.
)23( Hanefah, Mustafa& Muda Muhamad, sukuk: global issues and challenges, journal of legal, ethical and regulatory issues, vol. 16, No.1, 
2013, pp108.
)24( Ariff. M& Safari M., Are sukuk securities the same as conventional bonds? Afro Eurasian studies, vol. 1, issue 1,2012, p101.
)25( Afahar, T., compare and contrast sukuk (islamic bonds) with conventional bonds, are they compatible?, journal of global business 
management, vol. 9, no.1, 2013, p44.
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دوالر،  مليار   17.30 وإندونيسيا  دوالر،  مليار   18.90 السعودية  العربية  اململكة 
وتركيا 8.80 مليار دوالر. كذلك يعترب عام 2019 هو العام القيايس الذي سجلت 
فيه أعىل قيمة إلصدار الصكوك الدولية منذ بداية سوق الصكوك حيث بلغت 

38.476 مليار دوالر)26(. 

بنــسبة  الدولية  الصــكوك  إصـدار  يف  الرائدة  املتحدة  العربية  اإلمارات  تعد 
حصة  بينام   %  25.24 بنسبة  ماليزيا  تليها   2019-2001 الفرتة  خالل   %  27.72

اململكة العربية السعودية 19.60 % وإندونيسيا 6.45 % والبحرين 4.29 % وتركيا 
قطر،  السعودية،  )اإلمارات،  اخلليجي  التعاون  جملس  دول  وتسيطر   .%  4.81

البحرين، عامن، الكويت( عىل 59.28 % من إمجايل إصدارات الصكوك الدولية 
منذ إنشائها. تعد ماليزيا الرائدة يف إصدار الصكوك املحلية بنسبة 69 % للفرتة من 
2001 إىل 2019، يليها السعودية 9.35 %، تركيا 2.78 %، البحرين 2.23 %، قطر 

2.07 %، السودان 2.04 % )27(. 

الدويل  الصعيد  عىل   2019 عام  يف  أنه  نالحظ  الصكوك  هيكل  لتنوع  وبالنسبة 
حافظ هيكل صكوك الوكالة عىل صدارته بحصة تبلغ 56 %، ييل ذلك صكوك 
اإلجارة 11 %، ثم صكوك املضاربة 9 %، بينام ارتفع صكوك اهلجينة املرابحة/ 
املضاربة، وصكوك اإلجارة/ املرابحة إىل 8 %، 12 % عىل التوايل. وبلغت حصة 
% عىل   3 و   % 1 املرابحة  للوكالة واملضاربة وكذلك صكوك  اهلجينة  الصكوك 
التوايل. بينام عىل الصعيد املحيل ظلت صكوك املرابحة هى األكثر استخداًما مع 
انخفاض حصتها إىل 30 % مقارنة بـ 41 % العام املايض، وتليها صكوك اإلجارة 
بنسبة 20 %، ثم صكوك اهلجينة مرابحة/ مضاربة، وصكوك الوكالة، وصكوك 
 ،%  5  ،%  11  ،%  12  ،%  17 بنــسبة  هجينه  مرابحة  وكالة  وصكوك  املضاربة، 
عىل التوايل. نالحظ أن عام 2019 قد أوجد هياكل متوازنة إىل حد ما، وهو أمر 
مرغوب ومشجع لسوق الصكوك حيث تم معاجلة املخاوف والقلق من االعتامد 
)26( International Islamic Financial Market, IIFM, A Comperehensive study of the global sukuk market, labuan IBFC, Malaysia, 2020, p28.

)27( املرجع نفسه، ص54-53.
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عىل هيكل حمدد)28(. 
ال شك أن احلدث غري املسبوق لـ كوفيد- 19 هيدد بالتأثري سلًبا عىل إصدارات 
الصكوك وخاصة من قبل الرشكات واملؤسسات املالية، ومع ذلك، من املتوقع 
أن تصدر الدول صكوًكا لتلبية عجز امليزانية املالية الذي قد يدعم بدوره السوق. 
ويعد أول إصدار صكوك للرشكات من مرص يف يناير 2020 تطوًرا إجيابًيا يف سوق 
اخلليجي  التعاون  جملس  دول  من  الصكوك  عىل  املتزايد  الطلب  إن  الصكوك. 
املتمثلة يف مملكة البحرين واململكة العربية السعودية واالمارات العربية املتحدة 
وسلطنة عامن والدول اإلسالمية األخرى مثل ماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان 
األفريقية،  والقارة  للتنمية  اإلسالمي  البنك  إىل  باإلضافة  السالم  دار  وبروناي 
الرئيسية يف احلفاظ عىل جاذبية ونمو سوق الصكوك)29(. حيث تعد  يظل القوة 
الصكوك من ضمن األدوات املالية التي وفرت للحكومات والرشكات السيولة 
وقد بلغ إمجايل قيمة الصكوك السيادية العاملية 680.74 مليار دوالر خالل الفرتة 
2001-2019 بنسبة 55 % من إمجايل الصكوك العاملية. حيث ارتفع إمجايل إصدار 

الصكوك السيادية من 11 مليار دوالر عام 2001 إىل 87 مليار دوالر عام 2012 ثم 
انخفض إىل 33.335 عام 2015 ثم عاود االرتفاع ليصل إىل 74.377 مليار دوالر 
عام 2019. ويعد من أهم املصدرين للصكوك السيادية اململكة العربية السعودية، 
إندونيسيا، ماليزيا، اإلمارات وتركيا. ومتثل صكوك الرشكات 24 % من الصكوك 

العاملية، والصكوك شبه السيادية 15 % من الصكوك العاملية)30(. 
إن  حيث  الرشكات،  لقطاع  األمهية  بالغ  دور  يوجد  الصكوك،  سوق  ولتطوير 
معظم إصدارات الرشكات يف معظم مناطق إصدار الصكوك )باستثاء ماليزيا( 
أقل من اإلمكانات. فمن أسباب ضعف أداء قطاع الرشكات يف إصدار الصكوك 
التدفق  وقضايا  معني،  قطاع  اجتاه  احلكومية  والسياسات  االقتصادية  الظروف 

)28( املرجع نفسه، ص22.

)29( املرجع نفسه، ص20.
)30( املرجع نفسه، ص45-43.
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عىل  عالوة  الصلة.  ذات  األسباب  من  ذلك  وغري  الرضيبية  واحلوافز  النقدي، 
ذلك، يمكن أن يكون الوضع احلايل يف عام 2020 الناجم عن جائحة كوفيد- 19 
سبًبا أخر. ويعد التخلف عن السداد وإعادة اهليكلة من أهم القضايا التي تتعلق 
 2008 املالية  األزمة  للقلق خالل  والتي كانت مدعاة  الرشكات  وحتيط بصكوك 

وقد تظهر مرة أخرى نظرا للتباطؤ االقتصادي املتوقع)31(. 

ثالًثا: دور الصكوك في تحفيز النمو االقتصادي
األموال  وجتميع  احلقيقية  املدخرات  اجتذاب  وسائل  أفضل  من  الصكوك  تعد 
ينعكس  مما  واالجتامعية  االقتصادية  اجلدوى  ذات  املرشوعات  لتمويل  الالزمة 
 )32()2021 اهلل،  هبة  دراسة )سليامن  نتائج  توصلت  االقتصادي، وقد  النمو  عىل 
والنمو  الصكوك  إصدار  بني  األجل  طويل  مشرتك  تكامل  عالقة  وجود  إىل 
النمو  حتفيز  يف  هاًما  دوًرا  تلعب  الصكوك  اسواق  أن  يعني  مما  االقتصادي 
من   )1( عىل:  الصكوك  تعمل  أن  يمكن  حيث  الطويل  املدى  عىل  االقتصادي 
خالل تعبئة املدخرات من خمتلف الفئات، إتاحة التمويل طويل األجل وبالتايل 
حتقيق مكاسب اإلنتاجية يف االقتصاد)33(. )2( جذب مدخرات األفراد الذين ال 
يرغبون يف االستثامر يف السندات القائمة عىل الفائدة، وهذا يمكن أن يؤدي إىل 
حيفز  قد   )3( االقتصادي.  والنمو  االستثامر  حتفيز  وبالتايل  املايل  الشمول  ارتفاع 
سوق الصكوك املتطور جيًدا إىل جانب هيكل مايل متقدم النمو االقتصادي من 
 )4( اخلاص.  القطاع  يف  العمل  إنتاجية  وتعزيز  التكنولوجية  االبتكارات  خالل 
تعتمد شهادات الصكوك عىل مشاركة املخاطر وهذا يعني أن ٌمصدر الصكوك 
وفقا  بينهام  اخلسائر  أو  األرباح  ويقتسامن  االستثامر  خماطر  يتقاسامن  واملستثمر 
واملقرضني  املقرتضني  املخاطر  مشاركة  ميزة  وستقود  عليها،  املتفق  للرشوط 

)31( املرجع نفسه، ص24.
)32( سليامن هبة اهلل، أثر الصكوك اإلسالمية عىل النمو االقتصادي، ص45.

)33( Al-raeai Arafat& Abdul Rahim Ahmed, the role of political risk and financial development factors on sukuk market development of gulf 
cooperation council (GCC) countries, Asian journal of finance and accounting, p244.
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االستثامر  حيفز  قد  مما  األرباح،  من  حصة  مقابل  يف  األعامل  خماطر  مشاركة  إىل 
وبالتايل النمو االقتصادي)34(. )5( يمكن للحكومات جذب االستثامر األجنبي 
املبارش من خالل إصدار الصكوك السيادية لتوسيع البنية التحتية، حيث إن هذه 
لتمويلها.  مناسبة  وسيلة  الصكوك  جيعل  مما  الطويل  املدى  عىل  تكون  املشاريع 
كذلك يمكن أن تستخدم الصكوك يف متويل مبادرات الطاقة النظيفة من خالل 
الطاقة  مبادرات  عدد  ارتفع  وقد  متنامية  صناعة  تعد  حيث  اخلرضاء،  الصكوك 
النظيفة يف دول جملس التعاون اخلليجي ويمكن أن تساعد الصكوك اخلرضاء يف 
تعبئة التمويل املطلوب)35(. )6( تساعد الصكوك عىل التخصيص األمثل للموارد 
وبالتايل تساعد يف احلد من البطالة والتضخم وذلك ألن هدف التمويل اإلسالمي 

هو متويل أصول إنتاجية حقيقة.)36(

المبحث الثاني: تأثير جائحة كورونا على عائدات الصكوك اإلسالمية

أواًل: النموذج القياسي 
يوجد يف السالسل الزمنية املالية مثل أسعار األسهم ظاهرة العنقودية املتطايرة، 
بمعنى فرتات زمنية يظهر فيها تأرجح كبري لألسعار، ويستمر لفرتة تالية، ثم يتبع 
ذلك فرتات هبا هدوء نسبي. وبام أن مثل هذه البيانات تعكس نتيجة التبادل بني 
البائعني واملشرتين، عىل سبيل املثال، يف أسهم االسواق، فهناك العديد من األخبار 
واألحداث االقتصادية اخلارجية األخرى التي قد تؤثر عىل شكل السلسة الزمنية 
لتحديد األسعار، مثل انخفاض أسعار البرتول، أزمة وباء كورونا )كوفيد- 19( 
فقد تستمر لفرتة زمنية، فإننا نالحظ غالًبا املشاهدات الكبرية املوجبة واملشاهدات 
)34( Smaoui Houcem. & Nechi Salem, does sukuk market development spur economic growth? Research in International business and finance, 
41, 2017, p.137.
)35( Shaikh, S., role of sukuk in development finance, at: https://www.researchgate.net/publication/323219639., 2015, p 3031-.

)36( Kantarci Hasan & Eren Tuncay, The emergence of sukuk market and economic effects, global  journal of emerging trends in 
e-business, marketing and consumer psychology,(4),1, 2018, p 598600-.
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الكبرية السالبة يف السلسة الزمنية املالية تتجه إىل التجمع يف عناقيد)37(. 
عىل  ساكنة.  غري  أهنا  بمعنى  عشوائية،  سري  عملية  املالية  الزمنية  السالسل  متثل 
اجلانب األخر فإن فروقها األوىل ساكنة بوجه عام، ولكن هذه الفروق عادة ما 
يظهر فيها تأرجحات وفروق كبرية، أو يظهر فيها ظاهرة عدم الثبات، مما يعني 
السبب وجد  الزمن. هلذا  املالية خيتلف بشكل كبري مع  الزمنية  السلسة  تباين  أن 
والذي   )ARCH( التباين  باختالف  املرشوط  الذايت  االنحدار  بنامذج  يسمى  ما 
اقرتحه Engle 1982. وهو أول نموذج ارتباط ذايت مرشوط بعدم جتانس تباينات 
نأخذ بعني  أن  الزمن، لذلك علينا  التباين خالل  األخطاء، حيث يمكن نمذجة 
بقيم مربعات سلسلة  إىل حد كبري  متاثًرا  يكون  قد  املرشوط  التباين  أن  االعتبار 
البواقي للفرتات السابقة، ومن خالهلا يمكن توضيح عدم التجانس املرشوط يف 
فيها. ويمكن متثيل معادلة  التذبذبات  تفسريا الستمرار  السلسة وتقديم  بيانات 

التباين الرشطي لنموذج ARCH كام ييل)38(:

بينام عند دراسة املميزات اإلحصائية للسالسل الزمنية املالية تظهر أمهية احلقائق 
البارزة التي تؤثر عىل مسار هذه السالسل الزمنية، ومن بني هذه املميزات فرط 
للقيم  الذايت  االرتباط  وغياب  املرشوط،  غري  التوزيع  ذيول  وسامكة  التقلبات، 
املشاهدة، حيث تسعى نامذج GARCH إىل حماكاة ما حيدث يف السوق عرب معاجلة 
جانب  من   GARCH نامذج  اقرتحت  حيث  تقلباهتا.  وفرط  للعوائد  إحصائية 
التباين الرشطي  أنه تعميم اختالف  النموذج عىل  Bollerler 1986 ويعرف هذا 

)37( دامودار جيجارايت، االقتصاد القيايس، ترمجة وتعريب هند عبد الغفار، االقتصاد القيايس، دار املريخ للنرش، اململكة العربية السعودية، الرياض، 
2015، ص1102.

 ،12 العدد  أداء املؤسسات اجلزائرية،  املال، جملة  ARCH لنمذجة تقلبات أسعار األسهم يف سوق  )38( لقوقي فاتح، شيخي حممد، استخدام نامذج 
2017، ص175.
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ذي االنحدار الذايت ويمكن توضيحه من خالل املعادلة التالية)39(:

يف  اخلطأ  مقدار  مربع  عىل  فقط  يعتمد  ال  للنموذج  املتوقع  الرشطي  التباين  أي 
الفرتة الزمنية املتأخرة السابقة كام يف )ARCH (1 ولكن أيًضا عىل تباينه املرشوط 

يف الفرتة الزمنية املتأخرة السابقة.
تم اإلعتامد يف هذه الدراسة لتحديد تأثري كوفيد- 19 عىل الصكوك اإلسالمية عىل 

 GARCH (1,1( نموذج االنحدار الذايت العام املرشوط باختالف التباين
السالسل  استقرارية  اختبار  إجراء  يتم  الديناميكية  االقتصادية  النامذج  ولتقدير 
الزمنية املسامة اختبارات جذر الوحدة Unit Root Tests ومن أكثر االختبارات 
استخداما هو اختبار ديكي-فولر DF( tes( Dickey-Fuller)40(. يتمثل الفرض 
 Nonstationary العدمي يف                     ويعني أن السلسة الزمنية غري مستقرة
Time Series, والفرض البديل                      ويعني أن السلسة الزمنية مستقرة وفقا 

للمعادلة رقم )1(. 

وقد يتضمن اختبار ديكي فولر ثابت فقط أو ثابت واجتاه وبالتايل معادلة رقم )1( 
يمكن كتابتها كام يف املعادلة رقم 3 أو رقم 4.

)39( املرجع نفسه، ص175.
)40( عامر غزال. االقتصاد القيايس وحتليل السالسل الزمنية. مطابع الرشطة للطباعة والنرش، القاهرة، 2015، ص1631-1626.
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االزعاجات  من  سلسلة  املعياري  اخلطأ  يكون  أن  فولر  ديكي  اختبار  ويتطلب 
البواقي )األخطاء(. ولكن يف  ارتباط ذايت بني  أنه ال يوجد  البيضاء هو ما يعني 
يسمى  جديد  اختبار  عمل  يتم  ذايت،  ارتباط  به  اخلطأ  فيها  يكون  التي  احلاالت 
هذا  يتم  حيث   ،Augmented Dickey-Fuller Test املوسع  فولر  ديكي  اختبار 
االختبار بإضافة مبطأت للمتغريات يف املعادلة اخلاصة باالختبار. ويكون اختبار 

ديكي فولر املوسع كام ييل:

 Phillps-Perron)PP( يوجد العديد من االختبارات األخرى جلذر الوحدة ومنها
اختبار  وهو  البواقي،  بني  الذايت  االرتباط  احتامل  االعتبار  يف  يأخذ  الذي   test

اختبار ديكي  nonparametric من خالل تعديل  املعلمية  الطرق غري  يعتمد عىل 
اختبار  يوجد  ذلك  عىل  وعالوة  به.  اخلاص  التوزيع  نفس  ويستخدم  فولر 
Kwiatkowski, Phillips, Schmidt and Shin(KPSS) Test ويف هذا االختبار 
يكون الفرض العدمي هو أن السالسل الزمنية مستقرة حول اجتاه حمدد، حيث 
 the sum of deterministic trend يفرتض أن السلسلة يكون هلا جمموع اجتاه حمدد
 random walk and ويفرتض أن االخطاء تتبع حالة السري العشوائي وإهنا مستقرة

stationary error
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ثانًيا: بيانات الدراسة وتحليلها
إىل  يناير   27 الفرتة  خالل  الدراسة  ملتغريات  يومية  زمنية  سلسلة  استخدام  تم 
الدراسة مؤرش إمجايل  239 مشاهدة، تستخدم  2020، مع حجم عينة  24ديسمرب 

أداء  لتتبع  املؤرش  تصميم  تم  حيث  االستثامرية  جونز  داو  صكوك  عىل  العائد 
الثابت، يتضمن املؤرش الصكوك  العاملية ذات الدخل  املالية اإلسالمية  األوراق 
املقومة بالدوالر األمريكي والتي تم فحصها للتأكد من امتثاهلا ألحكام الرشيعة 
بكوفيد-  اجلديدة  املؤكدة  اإلصابة  حاالت  مؤرش  استخدام  وتم  اإلسالمية)41(، 
لسوق  التقلب  توقعات   VIX مؤرش  كذلك   ،19 كوفيد-  جائحة  عن  للتعبري   19

األسهم، كذلك تم استخدم سعر إغالق العقود اآلجلة للنفط اخلام، سعر إغالق 
 EViews8 البيتكوين، سعر إغالق عقود الذهب األجلة. وتم االعتامد عىل برنامج

يف إجراء التحليل القيايس.

املصدرالقياسالرمزاملتغريات
SukDow Jones Sukuk Investment Grade Indexwww.spglobal.comعائدات الصكوك

مؤرش التقلب يف بورصة 
VixCBOE Volatility Index www.cboe.comشيكاغو

 حاالت االصابه اجلديدة
.CovidConfirmed cases Per million peoplewww.ourworldindataبكوفيد - 19

org

bitco$www.investing.comسعر إغالق بيتكوين
G$www.investing.comعقود الذهب األجلة

العقود االجلة للنفط 
oil$www.investing.comاخلام

تم استخدام اللوغاريتم الطبيعي وذلك هبدف تقريب السالسل الزمنية إىل الشكل 
اخلطي، ومل يتم أخذها لسعر إغالق عقود النفط األجلة ألن هبا قيم سالبة، يتضح 
من الشكل رقم )2( أن مجيع املؤرشات تظهر تقلًبا طوال فرتة التحليل مما يعكس 
)41( https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/fixed-income/dow-jones-sukuk-investment-grade-index/#overview.
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تأثري بداية األزمة الصحية كوفيد- 19 وكذلك استمرارها. بينام نالحظ أن العقود 
اآلجلة للنفط اخلام والصكوك من بعد شهر إبريل بدأت تظهر استقرار نسبًيا، يف 
حني أن عقود الذهب اآلجلة، والبتكوين غري مستقرة، يبدو أن عوائد الصكوك 
والنفط تتمتع بفرتة هادئة نسبًيا حيث يبدو أن العوائد تتأرجح بالقرب من الصفر.

شكل رقم )1( اجتاه العائدات ملتغريات الدراسة
خالل الفرتة 27 يناير إىل 24 ديسمرب 2020
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شكل رقم )2( نسبة التغري يف العائدات ملتغريات الدراسة
 خالل الفرتة 27 يناير إىل 24 ديسمرب 2020

املستخدمة يف  املتغريات  الوصفية جلميع  يوضح اجلدول رقم )1( اإلحصائيات 
الدراسة. نالحظ أن متوسط سعر اإلغالق مرتفع يف البتكوين، يليه الذهب ثم 
الصكوك. ومن بيانات االنحراف املعياري نالحظ أن العقود اآلجلة للنفط اخلام 
تعد األعىل قيمة يليها البيتكوين ثم الذهب ثم الصكوك. مما يعني أن الصكوك 
إىل  والعليا  الدنيا  القيم  تشري  بينام  والنفط.  والبيتكوين  الذهب  من  خماطر  أقل 
تشتت كبري يف سعر اإلغالق لكل من العقود اآلجلة للنفط، يليها البيتكوين ثم 
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الذهب، بينام يوجد تقارب يف احلد األدنى واألعىل بالنسبة للصكوك اإلسالمية مما 
يعني إهنا تتمتع باستقرار نسبي مقارنة بباقي األصول. وهو ما يؤكده االنحراف 
Jarque- املعياري العايل جلميع األصول عدا الصكوك. كذلك تظهر إحصائيات
Bera normality test أن سعر اإلغالق اليومي يتبع التوزيع الطبيعي عند مستوى 

التفرطح  من  مرتفعة  قيم  والبتكوين  النفط  إغالق  أسعار  وتظهر   .% و5   %  1

kurtosis، 13.8 لعقود النفط اآلجلة، 3.45 للبتكوين. 

جدول رقم )1(: التحليل الوصفي للمتغريات

Variablemean
Std. 
Dev.MinMaxSkewKurtosis

Jarque-
Bera

lSuk4.910.034.834.94-0.68
2.42

21.87

[0.000]

lcovid29.8325.980.0596.150.842.720
29.064 

[0.000]

lvix3.350.342.614.410.623.936
23.917 

[0.000]

lg7.490.077.307.63-0.452.44
11.450 

[0.003]

oil37.9110.37-37.6353.78-2.1613.85
1359.5 

[0.000]

lbitco9.260.308.4810.080.543.453
13.502 

[0.001]

يتضح من مصفوفة اإلرتباط اجلدول رقم )2( أن مجيع املتغريات مرتبطة سلبًيا 
انتشار  VIX، وهذا طبيعي ألنه خالل فرتة  التقلب يف األسهم  توقعات  بمؤرش 
بني  اجيابًيا  ارتباًطا  نالحظ  بينام  واليقني.  التأكد  عدم  من  حالة  يوجد  الفريوس 
covid-19 وسلبي بني االصابات وتوقعات  اليومية  املتغريات وعدد االصابات 

تقلب األسهم. كام يوجد ارتباط بني الصكوك والذهب والنفط والبيتكوين.
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جدول رقم )2( مصفوفة االرتباط

COVID LVIX LSUK GOLD LBITC OIL

COVID 1

LVIX -0.3059 1

LSUK 0.7887 -0.5495 1

LG 0.6460 -0.3097 0.7683 1

LBITC 0.9054 -0.5015 0.7532 0.4835 1

OIL 0.3106 -0.6967 0.6333 0.2160 0.4809 1

ولتطبيق نموذج GARCH البد وأن تكون السالسل الزمنية مستقرة. تم استخدام 
اختبارات Augmented Dickey-Fuller and Phillips-Perron ويوضح جدول رقم 
املتغريات  أن مجيع  يتضح  للمتغريات. حيث  الوحدة  اختبارات جذر  نتائج   )3(

غري مستقرة يف املستوى ومستقرة يف الفرق األول. 

جدول رقم )3(: اختبارات جذر الوحدة للمتغريات

ADF-testPP -testالمتغيرات

LevelDifferenceLevelDifference

lSuk-2.56-4.48*-2.06-11.70*

Lcovid-1.27-5.008*-1.73-14.65*

lvix-0.04-7.22*-0.09-17.89*

LG-0.18-15.60*-1.80-15.68*

Oil-0.68-15.89*-0.73-27.67*

lbitco1.49-18.83*1.35-18.53*

*تعني املعنوية عند 1 %.
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GARCH 1,1 جدول رقم )4(: نتائج
Suk(1)SukVariables

Mean Eq

3.970*

)0.013(
4.684*
)0.026(

c

0.0006*
)1.52E-05(

covid

0.020*

)0.020(
vix

0.026*

)0.001(
0.021*
)0.003(

G

0.0005*

)8.82E-05(
0.001*

)6.32E-05(
oil

0.069*

)0..0006(
bitco

varianc Eq
0.0004*

)1.97E-07(
0.0003**
)0.0001(

c

0.337*

)0.101(
0.24*
)0.70(

a

0.638*

)0.063(
0.63*
)0.79(

ß

6.42E-09
)3.13E-08(

covid

2.12E-05*

)6.04E-07(
vix

-7.87E-05*

)6.39E-07(
-4.50E-05**
)1.89E-05(

G

4.72E-07*

)7.72E-07(

2.78E-07**

)1.33E-07(
oil

1.01E-05*

)3.58E-07(
bitco

0.680.77Adj. R
2

3.762

[0.152]

4538

[0.103]
X

2 

nor

[1.645][0.114]ARCH LM test

X2 التوزيع الطبيعي.

nor ،% 10 ،% 5 ،% 1 معنوية عند *** ،**،*
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يتضح من نتائج GARCH 1,1، جدول رقم )4( تأثري املتغريات عىل سعر إغالق 
اليومية  اإلصابة  حاالت  عدد  أن  التباين،  معادلة  خالل  من  االستثامر،  صكوك 
يف  التقلبات  بينام  الصكوك،  عىل  معنوي  بشكل  تؤثر  ال  كوفيد19-  من  اجلديدة 
أسعار عقود النفط والبيتكوين وحاالت عدم اليقني تؤثر بشكل إجيايب ومعنوي 
عىل الصكوك، يف حني إن التقلبات يف عقود الذهب تؤثر بشكل سلبي ومعنوي. 
تشري  حيث  معنوية   GARCH تأثري   ß و   ARCH تأثري   𝛼 معامالت  أن  نالحظ 
معدالت التباين إىل ارتفاع التقلب highest persistence of volatility حيث أن 
جمموع 𝛼 و ß يقرتب من الواحد مما يعني إن الصكوك تعاين من بعض املخاطر. 
وتوضح فحوصات التشخيص diagnostics checks عدم وجود ارتباط تسلسيل 
 𝐴𝑅𝐶𝐻 يف البواقي، كام إن البواقي تتبع التوزيع الطبيعي، كذلك يكشف اختبار

𝐿𝑀 𝑡𝑒𝑠𝑡 أنه ال يوجد تأثري لـ ARCH يف البواقي. 
Leverage حيث أن االخبار السيئة تؤدي إىل  نحاول يف اجلزء التايل قياس تأثري 
مزيد من التقلب مما يؤدي إىل مزيد من املخاطر. وذلك ملعرفة هل الصكوك تعد 
مالذ أمن للمستثمرين يف ظل أزمة كورونا، وتوقعات تقلب األسهم، ومقارنتها 
باألصول األخرى مثل الذهب وعقود النفط األجلة والعمالت املشفرة. إذا كانت 
Leverage effect . من  إنه يوجد  معنوية وذات تأثري سالب فمعني ذلك   C)5(

 Leverage خالل تطبيق املعادلة التالية حصلنا عىل أن مجيع األصول ال يوجد هبا
effect وهو ما يعني أن الذهب والنفط والصكوك والعمالت املشفرة قد يعدوا 

مالذات أمنه للمستثمرين. إال أن الذهب أظهر تأثرًيا إجيابًيا ومعنوًيا مما يعني أن 
الذهب من أكثر املالذات اآلمنة التي يلجأ إليها املستثمرون يف أوقات األزمات 

كام يف جدول رقم )5( و )6(

LOG(GARCH) = C(3) + C(4)*ABS(RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1))) + C(5)
*RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1)) + C(6)*LOG(GARCH(-1))
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The Leverage effect )5( جدول رقم

bitcoilgoldSukVariables

Mean Eq

8.880*

)0.004(

36.908*

)0.174(

7.426*

)0.001(

4.886*

)0.0001(
c

0.010*

)8.39E-05(

0.115*

)0.002(

0.001*

)6.20E-05(

0.0007*

)6.49E-06(
civid

variance Eq

-2.649*

)0.551(

-0.747*

)0.148(

-5.999*

)0.317(

-3.496*

)0.875(
C)3(

1.690*

)0.270(

1.006*

)0.230(

2.162*

)0.146(

2.405*

)0.523(
C)4(

0.210

)0.141(

-0.046

)0.147(

1.050*

)0.239(

0.169

)0.365(
C)5(

0.770*

)0.077(

0.937*

)0.042(

0.343*

)0.038(

0.854*

)0.085(
C)6(

21.856

[0.600]

0.941

[0.624]

3720

[0.061]

5.919

[0.515]
X

2 

nor

0.424

[0.514]

0.135

[0.712]

0.042

[0.836]

0.420

[0.515]
ARCH test
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The Leverage effect )6( جدول رقم

bitcoilgoldSukVariables

Mean Eq

11.192*

)0.039(

85.148*

)0.915(

7.619*

)0.013(

5.163*

)0.006(
c

-0.584*

)0.011(

-13.547*

)0.282(

-0.045*

)0.003(

-0.075*

)0.002(
vix

variance Eq

-1.787*

)0.391(

-0.769*

)0.126(

-4.837*

)0.061(

-2.989*

)0.484(
C)3(

1.246*

)0.220(

1.178*

)0.173(

3.256*

)0.088(

1.667*

)0.299(
C)4(

0.038

)0.155(

-0.049

)0.104(

1.093*

)0.087(

-0.248

)0.219(
C)5(

0.833*

)0.053(

0.908*

)0.029(

0.624*

)0.006(

0.811*

)0.035(
C)6(

4.028

[0.133]

14.588

[0.260]

4709

[0.480]

15.019

[0.053]
X

2 

nor

0.087

[0.767]

0.032

[0.857]

0.034

[0.853]

0.384

[0.535]
ARCH test
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النتائج والتوصيات
أواًل: النتائج 

معدالت . 1 تشري  حيث  املحدودة،  األمن  املالذ  خصائص  الصكوك  تظهر 
التباين يف نموذج GARCH إىل إرتفاع التقلب مما يعني إن الصكوك تعاين 
 Yarovaya et al., 2020 مع  الدراسة  نتائج  وتتفق  املخاطر.  بعض  من 
هذه  أوضحت  حيث   )Yarovaya et al.,(2020a( Sharif et al. (2020
الدراسات أن العقود األجلة للذهب تلعب دور املالذ األمن خالل انتشار 

فريوس كورونا. 
تؤثر . 2 التي  العوامل  من  والبيتكوين  والنفط   COVID-19 أن  النتائج  تظهر 

بشكل إجيايب عىل سوق الصكوك، بينام الذهب يؤثر سلبي وهو ما يتفق مع 
)Yarovaya et al.,2020( حيث أوضحت الدراسة أن النفط والذهب من 

العوامل التي تؤثر عىل األسواق اإلسالمية. 
ثانًيا: التوصيات

تنويع هياكل اإلستثامر وعدم تركيز . 1 لدعم الصكوك كمالذ أمن البد من 
سوق  لتطوير  املالئمة  الترشيعية  البيئة  وهتيئة  معني،  هيكل  عىل  االعتامد 

الصكوك ملواكبة التغريات التكنولوجية يف صناعة التمويل.
رضورة بذل اجلهود من جانب اجلهات االرشافية للتغلب عىل املخاطر التي . 2

تواجه الصكوك مما جيعلها اكثر استخداما ملختلف القطاعات االقتصادية.
بوصفها . 3 االعامل  جمتمعات  يف  االسالمية  الصكوك  ثقافة  نرش  عىل  العمل 

قطاع  إصدارات  لزيادة  يؤدي  مما  مبتكرة  حلوال  هلم  تقدم  مالية  ادوات 
الصكوك  عىل  االعتامد  عىل  احلكومات  حث  رضورة  كذلك  الرشكات، 

االسالمية لتمويل التنمية.
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al-Ghaffār, Dār al-Mirrīkh lil-Nashr, al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-
Saʻūdīyah, al-Riyāḍ, 2015.
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