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A144 البداية آانت مع «دار األرآان».. والطريقة من خالل التوافق مع المادة
..خبراء:

تحول جديد..الشرآات السعودية تستهدف المستثمرين األمريكيين
عبر هيكلة الصكوك

محمد الخنيفر من الرياض

أآد متعاملون غربيون في صناعة الصيرفة اإلسالمية أن الشرآات السعودية              -من القطاع الخاص    - بدأت في انتهاج   
A144                   أسلوب جديد يتمثل استهدافها المستثمرون األمريكيون، وذلك عبر جعل هياآل الصكوك متوافقة مع المادة
ال جون   األمريكية، لتصبح مساوية للسندات التقليدية من حيث التوثيق، واإلطار القانوني، ومستويات اإلفصاح                  . وق
ساندويك، مستشار إدارة األصول والثروات اإلسالمية في شرآة           John A. Sandwick: ''ال يوجد سبب يمنع    
ايير      ة ومع اييرهم الفني ي بمع ك تف ا أن الم       (الواليات المتحدة  ) بشراء الصكوك، طالم بر آتلة أموال في الع أال تقوم أآ
الجودة، فإنهم سيقومون بالشراء، وفقًا للمخاطرة والعوائد، بل إنهم حتى في الواقع ال يكترثون إذا آانت على شكل                       
صكوك، طالما أن مذاقها هو آالسندات، ورائحتها هي آالسندات، وتتصرف آأنها سندات   ''. وتابع: ''إذا أريَد للصكوك
السعودية أن تمول مشاريع البنية التحتية وغيرها في المملكة، فال بد أن تسوق للمستثمرين األمريكان               ''. لكن إحدى   
شرآات المحاماة البريطانية أبدت قلقها من أثر ضريبة االقتطاع السعودية على حملة الصكوك األجانب، حيث آشفت               
الء       كوآهم للعم رويج ص ي ت عوبات ف انون ص كوك يع دري الص انس أن مص ورد تش رآة آليف ادية '' ش لـ  ''االقتص
المحتملين . يقول ديباشيس دي، المحامي المتخصص في أسواق المال         : ''تعامالت الصكوك في السعودية ال تزال في         
حاجة إلى وقت طويل لتسويقها أآثر مما هي عليه الحال في الدول الخليجية األخرى   ''. وتابع : ''آما أن األثر المستمر    
لضريبة االقتطاع البالغة  5 في المائة على األرباح المدفوعة إلى المستثمرين غير السعوديين من شأنه أن يرجح آفة    
ا، استخدمت آل من دبي العالمية وشرآة        JAFZA (من دبي  ) اإلصدارات المحلية على اإلصدارات الدولية       . خليجي
ريكيين عام        2008. في حين آانت دار األرآان أول شرآة       المادة رقم   A144 لطرح صكوآها أمام المستثمرين األم
سعودية تستهدف المستثمرين األمريكيين، بحسب نيش بوبات – رئيس قسم الدخل الثابت للشرق األوسط في آي إن    

جي إنفستمنت مانجمنت (ميدل إيست) ليمتد.
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الغرب األمريكي.. االتجاه القادم ظهرت في اآلونة األخيرة توجهات جديدة في أسواق الصكوك العالمية، ولعل أهم هذه    
التوجهات ظهور الواليات المتحدة آمصدر للمستثمرين في الصكوك          . من الناحية التاريخية، لم يكن للواليات المتحدة      
اع      ك أن عملية التوعية المطلوبة إلقن ذين تتمنى الجهات المصدرة وجودهم            . ذل وجود بارز في قوائم المستثمرين ال
اك ضمان                 المستثمرين األمريكيين بشراء فئة الموجودات هذه آانت مستهلكة للوقت ومكلفة جدًا، دون أن يكون هن
لنجاحها . وفي أوقات الرخاء، آان هناك طلب آبير على هذه الصكوك من منطقة الشرق األوسط ومن آسيا، إذن من                  
آان في حاجة إلى المستثمر األمريكي؟ هكذا مضت الحكمة المتصورة               . يقول محمد داود، مدير أسواق مال الدين في          
''إتش إس بي سي'' أمانة ورغم ذلك، عندما آان بنك        HSBC يسّوق الصكوك السيادية اإلندونيسية العام الماضي،    
بقة بالصكوك        ''. ويرى روبرت مايكل، مؤسس شرآة        ًا من المؤسسات األمريكية دون أي توعية مس ًا قوي تلقى طلب
ي     تمرون ف د يس عوديين ق كوك الس دري الص اة أن مص Robert E. Michael & Associates للمحام
استهداف المستثمرين األمريكان، إال أنه عاد وقال      : ''بالنظر إلى الظروف السيئة التي أحاطت بصكوك شرآة إيست             
آاميرون، والدعاية السلبية حول نخيل، واالفتقار إلى معرفة األحكام الشرعية والتمويل اإلسالمي، فإن هناك مسائل                     
ة               تي ارتكزت عليها عملي تي تفرض على األصول السعودية ال غير محسومة حول اإلجراءات القضائية األجنبية ال
اإلصدار''. يقول ساندويك: ''أي شخص في أي مكان في العالم إذا أراد أن يجمع أمواًال آبيرة لتمويل المشاريع، فإنه          
في العادة يقوم بإصدار السندات ويبيعها في مختلف أنحاء العالم، لكن بصورة خاصة في أمريكا    . وهذا ينطبق بصرف    
الفحم             ل ب اء يعم د الكهرب ًال لتولي يرو، أو معم ي ب القوة المائية ف اء ب د الكهرب ا إذا آان المشروع سدًا لتولي النظر عم
د لمصنع سيارات رينو في روسيا             ''. المادة  A144 وعن الجهات التي من      الحجري في الصين، أو خط تجميع جدي
ارات    ك آالف ملي ة تمتل أمين األمريكي رآات الت د وش ناديق التقاع اندويك    : ''ص ول س المرجح لها شراء الصكوك، يق
الدوالرات من السندات    . وهي صناديق خاضعة للتنظيم، وال بد أن تضع معظم أموالها في استثمارات مأمونة، وهذا                
ي األوراق   الم            . المادة  A144 هي استثناء ف بر مشتٍر للسندات في الع بر هذه الصناديق هي أآ هو السبب في أن أآ
المالية يتيح للمستثمرين األمريكيين شراء األوراق المالية التي تصدرها أية شرآة أجنبية لم تقدم طلبًا لطرح أسهمها      
ذ     30 عاما على األقل، وهو أوسع األساليب          ائم من لالآتتاب العام لدى هيئة األوراق المالية األمريكية         . هذا اإلعفاء ق
انتشارا في اإلصدار إلى المستثمرين في الواليات المتحدة           . يقول ديباشيس   : أنا ال أقول إنه سيخلق سوقًا للصكوك،         
على اعتبار أنه مجرد استثناء أو إعفاء خاص باألوراق المالية         . ويرى مراقبون أن عددًا من الصكوك العالمية سيتم    
دول            زيز الطلب من مختلف ال ا ومستويات شفافيتها على تع تي يعمل توثيقه ادة    A144 ال ام الم ًا ألحك إصدارها وفق
كوك      . ضرائب الصكوك   وعن  دري الص يًا لمص دفًا رئيس دة ستصبح ه ات المتح ن أن الوالي تثمرين، فضال ع والمس
القضايا التي تشغل بال المستثمرين األمريكان قبل أن يستثمروا في اإلصدارات السعودية، يقول مايكل                   : ''المواضيع 
ا يلي                   : (1) ضمانات  ريكيين هي م المهمة تمامًا في هذا الخصوص التي ال بد من معالجتها بالنسبة للمستثمرين األم
ل    ي مقاب الموجودات ف ي السعودية       . (2) األوراق المالية المدعومة ب رارات المحاآم األجنبية ف حول إمكانية فرض ق
ة   ايا المتعلق ذه القض ريكي     . ه انون األم ب الق ي بموج ع الحقيق ايا البي ودات وقض ى الموج ة عل ة القائم األوراق المالي
بالقانون األمريكي تم تجاهلها في صكوك إيست آاميرون، وآانت النتائج هي جوانب عميقة من اللبس وعدد آبير من   
ريبة انس          : ''ض القضايا القانونية  ''.وحول ضريبة االقتطاع، يقول ديباشيس، المحامي الذي يعمل لدى آليفورد تش
تثمرين       كوك للمس دارات ص رح إص تي تط رآات اإلصدار السعودية ال ش دة. الفترة ليست بالبعي ودة ب اع موج االقتط
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ح ي ع
المحليين غير ملزمة بتخصيص مبالغ لهذه الضريبة         . ولكن في حالة رغبة مصدر الصكوك السعودي           (توسيع قاعدة   
ك               ادة توزيعاته الدورية الخاصة بالصكوك، وذل ب، سيتعين عليها زي ك بضم األجان المستثمرين ) في أطروحاته، وذل
للتعويض عن االنخفاض الناتج عن دفع الضريبة إلى السلطات الضريبية               . هذه التكلفة اإلضافية التي ستترتب على        

الشرآة السعودية يمكن في بعض األحيان أن تجعلها تفضل اإلصدارات المحلية فقط.

جميع الحقوق محفوظة لـصحيفة االقتصادية اإللكترونية 2009 
تصميم وتطوير وتنفيذ إدارة البوابة اإللكترونية في صحيفة االقتصادية 
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