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امللص
 ومت الصوص،جاءت هده الدراسة بغرض بيان أمهية الصكوك اإلساليمية  ي ومول اتصصايتات اللددان
 ولصجدى ذلك يمن،إىل الدور الفعال لأليوات املالية اإلساليمية احلدلثة  ي الد فع يمن وترية الصنمية االتصصايلة
خالل عرض الصجربة املاليزلة  ي جمال املالية اإلساليمية بصفة عايمة وإصدار الصكوك املالية اإلساليمية عدى
 يما ساهم، فقد أصلحت هذه األخرية أحد اللدائ الصمولدية املكمدة لأليوات الصمولدية الصقديدلة،اخلصوص
. ي الصنمية االتصصايلة لدولة يماليزتا بشك واضح
Abstract
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This study came with the purpose of explaining the importance of Islamic sukuk
in financing the economies of countries, and the effective role of Islamic financial
instruments developed in payment of the pace of economic development was reached,
and this is evidenced by the presentation of the Malaysian experience in the field of
Islamic finance in general and the issuance of Islamic financial instruments in
particular. The latter has become one of the complementary financing alternatives to
the traditional financing instruments, which clearly contributed to the economic
development of the State of Malaysia.
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 .1مقدمة:
تعصرب الصكوك اإلساليمية أحد أهم يمنصجات الصصكيك اإلساليمي اليت تعم عدى تطولر سوق رأس املال
اإلساليمي ،ملا لدلها يمن خصائص هايمة ابخلصوص فيما لصعدق جبانب الصحوط يمن خماطر االسصثمار فضال عن
إسهايمها  ي الرفع يمن كفاءة سوق رأس املال اإلساليمي.
كانت يولة يماليزتا يمن الدول السلاتة اليت سعت لصطولر صناعصها املالية اإلساليمية يمنذ سنة  ،3801وهذا
يماجعدها ومصدك سوتا لألوراق املالية واسعا ويمصطورا تصم يمن خالله املعايمالت وفقا ألحكام الشرلعة اإلساليمية.
سامهت الصكوك اإلساليمية  ي تنمية االتصصاي املاليزي بشك يمدحوظ  ،يمن خالل حشد كلري لدمواري املالية
واملسامهة  ي ومول املشارلع االسصثمارلة لدلىن الصحصية  ،وتد تصاعد االهصمام الدويل ذهذا النو يمن الصي الصمولدية ،يما
يفع ابلعدلد يمن اخلرباء الدوليني  ي جمال املالية والصريفة فضال عن يمنظمات وهيئات يولية  ،كصندوق النقد واللنك
الدوليني لدراسة أياء الصكوك اإلساليمية عدى الصعيد الع املي والسعي إىل إجياي يمعالري يموحدة يمن شأهنا السماح
بصطليق آليات الصصكيك اإلساليمي عدى يمسصوى الدول اإلساليمية وغري اإلساليمية .
 .1.1إشكالية الدراسة:
تصمحور إشكالية الدراسة حول :
ما مدى مسامهة الصكوك املالية اإلسالمية يف تفعيل التنمية االقتصادية مباليزاي ؟ وهل لقيت هذه الصيغ
التمويلية إقباال دوليا نتيجة ملا أسفرت عنه من نتائج إجيابية ؟

 .1.1أسئلة الدراسة:
لإلجابة عن هذه اإلشكالية نقوم بطرح مجدة يمن األسئدة:

 ه ميكن اعصلار الصكوك املالية اإلساليمية بدلال عن يمصاير الصمول الصقديدلة؟ ه لصوفر الليئة القانونية املالئمة وتطور السوق املايل اإلساليمي يورا أساسيا  ي جع يولة يماليزتا حتص الرتاية يمنحيث حجم إصدار وتداول الصكوك املالية اإلساليمي؟

 .0.1فرضيات الدراسة:
لإلجابة عن هذه الصساؤالت الفرعية تطرح الفرضيات الصالية:

 لعصرب الصمول اإلساليمي أحد أجنع اللدائ اليت تعصمد عديها الدول خاصة صيغة الصكوك اإلساليمية ،وذلكملا له يمن يمزاتا كملدأ االشرتاك  ي حتم املخاطر وابصعايها عن املضاربة.
 تطور السوق املايل اإلساليمي  ي يماليزتا كان نصاج عن عدة عوايم يمن أبرزها سن توانني يمن شأهنا تسهيعمديات الصصكيك.
 .1.1منهج الدراسة:
مت االعصماي عدى املنهج الوصفي الصحديدي وذلك لصالئمه يمع هذا النو يمن الدراسات  ،حبيث سيصم عرض
يمفاهيم أساسية عن الصكوك املالية اإلساليمية وحتدي اللياانت املصعدقة حبجم اإلصدار العاملي لدصكوك املالية
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اإلساليمية ويمقدار اإلصدار ونسب الصداول  ي يماليزتا هلذه الصي  ،فضال عن النسب املصعدقة بدرجة اسصخدام
الصمول اإلساليمي  ي يمشارلع الصنمية.
 .1مفاهيم أساسية عن الصكوك املالية اإلسالمية وكيفية مسامهتها يف التنمية االقتصادية:
 .1.1الصكوك والتصكيك اإلسالمي ( :مسري ،0432،ص ص  0ـ )2

أ .مفهوم الصكوك
لغة :الصكوك مجع صك ،كفدس وفدوس ،وجتمع ألضا عدى صكاك وأصك ،يمث حبر وحبور وأحبر وحبار.والصك:كصاب وهو فارسي يمعرب أصده جك ،ويمن يمعانيه ،وثيقة اعرتاف مبال املقلوض ،أو وثيقة تصضمن إثلات حق
سواء أكان يماال أو غريه ،وتد عرف املسدمون تدميا الصكوك عدى صفة الورتة اليت خترج يمن ويل األيمر ابلرزق
ملسصحقه ،أبن لكصب فيها اإلنسان كذا وكذا يمن الطعام أو غريه .
 اصطالحا:تعرف الصكوك أبهنا أوراق يمالية تكون امسية أو حلايمدها ،يمصساولة القيمة ،وهي ومث حقوق يمدكية أصولنقدلة أو عينية وذلك حسب شروط يمعينة يمصفق عديها ،ولشرتك محدصها  ي صا ي أرابح وخسائر املوجويات اليت
ومثد ها ،كما أهنا تابدة لدصداول وال ومث يلنا حلايمدها  ي ذيمة يمصدرها ،ولعصمد إصدارها عدى عقد يمن عقوي الشرعية.
ب .مفهوم التصكيك اإلسالمي:
إن عمدية إصدار الصكوك اإلساليمية تسمى ابلصصكيك ،وهي تشله عمدية الصورلق إال أن الفقهاء أوصوا ابخصيار
تسمية الصصكيك بدلال مل صطدح الصورلق ،وذلك ألن كدمة الصصكيك يمشصقة يمن كدمة الصكوك وهي ومث اللدل
اإلساليمي لكدمة السندات اليت تعين ضمنيا الصعايم أبياة يمالية تائمة عدى الدلون والفائدة احملريمة ،كما أن الصورلق  ي
الفكر املايل الصقديدي تائم بصفة أساسية عدى الدلون ،يمن خالل حتول تدك الدلون اىل أوراق يمالية تابدة لدصداول  ي
األسواق املالية ،وهو يما لنهى عنه الشر  ي الصلايل.
هو حتول املوجويات العينية أو املنافع إىل صكوك تابدة لدصداول وذلك يمن خالل بعض الضوابط الشرعية اليت تقوم
تدر يخالً ميث عائد الصك ،وهناك آليات شرعية لصوفري الصحوط (احلمالة
عدى أساس يمدكية املسصثمر ألصول ٌ
واأليمان) لدعمي يون الضمان املمنو شرعا  ي املشاركات) تنطقجي ،0432،ص )018
 .1.1املالمح األساسية للصكوك املالية اإلسالمية:

أ/خصائصها :يمن خالل الصعارلف الوارية لصضح أن الصكوك املالية اإلساليمية تصميز ابخلصائص الصالية:
 الصكوك علارة عن تسائم يمصكافئة القيمة.
 واثئق تابدة لدصداول  ي اللورصة  ي إطار الضوابط الشرعية.
 حلايم الصكوك اإلساليمية احلق  ي احلصول عدى األرابح .
 يمن خالل الصك اإلساليمي لدصزم صاحله بصحم خماطر االسصثمار مبا لصناسب ويما ميدكه يمن صكوك.
 الصكوك اإلساليمية لصم حتدلد تيمة االكصصاب لالسصثمار  ي يمشارلع مبا لصوافق وأحكام الشرلعة اإلساليمية.
جملة االقتصاد الدويل والعوملة )(JIEG
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ب /أنواع الصكوك املالية اإلسالمية
أصدرت هيئة احملاسلة واملراجعة لدمؤسسات املالية اإلساليمية إىل وجوي أكثر يمن أربعة عشرة نوعا يمن الصكوك
اإلساليمية ،غري أن الصكوك األكثر انصشارا ميكن حصرها  ي األنوا الصالية( :بن عمارة ،0433 ،ص ص  022ـ ـ
)022
 صكوك املضاربة :هي اليت تقوم يمن خالهلا املصارف واملؤسسات املالية اإلساليمية ،ولغرض ومول نشاط أو
يمشرو اسصثماري يمعني ،إبصدار واثئق يمصساولة القيمة وبصفصها طرف يمضارب وبيعها لدمسصثمرلن (أصحاب
املال) ،عدى أن لصم تقسيم األرابح وفق نسب يمعينة يمصفق عديها واخلسائر لصحمدها أصحاب املال يما مل تقصر
اجلهة املصدرة أو ُُتم ؛ (كصاف ،0430/0431 ،ص .)30
ُ
 صكوك املشاركة :هي علارة عن واثئق يمصساولة القيمة لصم إصدارها السصخدام حصيدة االكصصاب  ي إنشاء
يمشرو اسصثماري وتصلح يموجويات املشرو يمدكا حلمدة الصكوك  ،وتدار الصكوك عدى أساس عقد املشاركة
بصعيني أحد الشركاء إليارُتا بصيغة الوكالة ابالسصثمار ،ولندرج ضمن هذا النو صكوك املشاركة املسصمرة
واملؤتصة ،املصدر هلذه الصكوك هو طالب املشاركة وحصيدة االكصصاب هي حصة املكصصلني  ي رأس يمال املشاركة ،
ُ
وميدك محدة الصكوك احلق  ي الصصرف  ي يموجويات الشركة  ،كما تصحدي آجال صكوك املشاركة ابملدة احملدية
لدمشرو حم عقد املشاركة ،ولسصحق محدة صكوك املشاركة حصة يمن أرابحها بقدر يما ميدكون يمن صكوك
وتوز اخلسارة عديهم بنسلة يمسامهصهم(.عيدويي ،عزوز ،0404 ،ص .)04
 صكوك املراحبة :وهي علارة عن واثئق يمصساولة القيمة لصم إصدارها لصمول شراء سدعة املراحبة ،وتصلح سدعة
املراحبة ممدوكة حلمدة الصكوك ،واهلدف يمن إصدار صكوك املراحبة هو ومول عقد بيع بضاعة يمراحبة ،كاملعدات
واألجهزة ،فصقوم املؤسسة املالية بصوتيعه يمع املشرتي يمراحبة نيابةً عن محدة الصكوك ،وتسصخدم املؤسسة املالية
حصيدة الصكوك  ي ومدك بضاعة املراحبة وتلضها تل بيعها يمراحبة ،املصدر لصكوك املراحبة هو اللائع للضاعة
املراحبة ،واملكصصلون فيها هم املشرتون هلذه اللضاعة ،وحصيدة االكصصاب هي تكدفة شراء اللضاعة ،وميدك محدة
الصكوك سدعة املراحبة مبجري شراء شركة الصكوك هلذه السدعة يمراحبة ،وهم بذلك لسصحقون مثن بيعها ،جيب أن
تكون بضاعة املراحبة  ي يمدك وحيازة يمدلر اإلصدار ،بصفصه وكيالً عن محدة الصكوك يمن اترلخ شرائها وتلضها
يمن ابئعها األول وحىت اترلخ تسديمها ملشرتلها يمراحبة ،لكون ربح محدة الصكوك هو الفرق بني مثن شراء بضاعة
املراحبة ويفع يمصروفا نقداً ومثن بيعها لدمشرتي يمراحبةً عدى أتساط يمؤجدة ،جيوز تداول صكوك املراحبة بعد تف
ابب االكصصاب وشراء اللضاعة وحىت اترلخ تسديمها لدمشرتي يمقاب مثن يمؤج أو لدفع عدى أتساط وخيضع
لقيوي الصصرف  ي الدلون بعد تسديم اللضاعة لدمشرتي وحىت تلض الثمن املؤج وتصفية العمدية.

 صكوك االستصناع :هي صكوك تطرح جلمع يملد إلنشاء يملىن أو صناعة آلة أو يمعدات يمطدوبة يمن يمؤسسة
يمعينة مبلد لزلد عن امللد الالزم لصناعصها ،وحقوق محدة الصكوك تصمث فيما يفعوه مثنا هلذه الصكوك إضافة إىل
الربح الذي ميث الفرق بني تكدفة الصناعة ومثن الليع فاملصدر لصكوك االسصصنا هو الصانع (اللائع) واملكصصلون
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فيها هم املشرتون لدعني املراي صنعها ،وحصيدة االكصصاب هي تكدفة املشرو  ،وميدك محدة الصكوك العني
املصنوعة ،ولسصحقون مثن بيعها أو مثن بيع العني املصنوعة  ي االسصصنا املوازي إن وجد وتصحدي آجال صكوك
االسصصنا ابملدة الالزيمة لصصنيع العني املليعة اسصصناعاً وتلض الثمن وتوزلعه عدى محدة الصكوك.

 صكوك السلم :ومث يمدكية شائعة  ي رأمسال السدم لصمول شراء سدع لصم اسصاليمها  ي املسصقل مث تسوق عدى
العمـالء ول كون العائد عدى الصكوك هو الربح الناتج عن الليع ،وال لصم تداول هذه الصكوك إال بعد أن لصحول
رأس املال إىل سدع  ،وذلك بعد اسصاليمها وتل بيعها ،وومث الصكوك حينها يمدكية شائعة  ي هذه السدع .وتعصرب
صكوك السدم أياة يمصميزة جلذب املـواري املاليـة لدحكويمات والشركات واألفراي الذلن لعمدون  ي إنصاج زراعي أو
صناعي أو جتاري  ،فمن مثن بيع بضاعة آجدة لسصطيع املنـصج أن ميول عمديات اإلنصاج .
 صكوك اإلجارة :تعرف عدى أهنا علارة عن واثئق يمصساولة القيمة ومث حصة شائعة  ي يمدكية أعيان أو يمنافع أو
خديمات  ي يمشرو اسصثماري لدر يخالً ،والغرض يمنها حتول األعيان واملنافع واخلديمات اليت لصعدق ذها عقد
اإلجارة إىل أوراق يمالية صكوك تابدة لدصداول  ي األسواق الثانولة " وتعصرب صكوك اإلجارة صكوك يمدكية شائعة
 ي أعيان يمؤجرة ممدوكة ملالكي الصكوك ،ولصم توزلع عائد اإلجارة عدـى املالك حسب حصص يمدكيصهم ،وهي
تابدة لدصداول وتقدر تيمصها حسب تيمصها السوتية ،كما ومث صكوك اإلجارة حصـة يمشاعة  ي يمدكية أصول
يمصاحة لالسصثمار ،وهي أشهر أنوا الصكوك انصشاراً  .وتصميز صكوك اإلجارة بصالحيصها لدوسائط املالية لصمول
العدلد يمن املشروعات ،كما تصمصع مبرونة عدى يمسصوى اإلصدار أو عدى يمسصوى الصداول  ،وتوفر لدمؤجر إلرايا
اثبصا وشله يمسصقر  .صكوك اإلجارة إىل صكوك يمدكية املوجويات املؤجرة ،وصنفت هيئة احملاسلة واملراجعة
لدمؤسسات املالية اإلساليمية صكوك يمدكية املنافع وصكوك يمدكية اخلديمات.
 صكوك املزارعة :وحتم هذه صكوك تيما يمصساولة لصدرها يمالك األرض الزراعية بغرض ومول تكاليف الزراعية
مبوجب عقد املزارعة ولصشارك محدصها  ي احملاصي املنصجة حبسب االتفاق املذكور  ي العقد .املصدر هلذه الصكوك
هو صاحب األرض يمالكها أو يمالك يمنافعها ،واملكصصلون فيها هم املزارعون  ي عقد املزارعة(أصحاب العم
أبنفسهم أو بغريهم)  ،وحصيدة االكصصاب هي تكاليف الزراعة ،وتد لكون املصدر هو (املزار ) صاحب العم
واملكصصلون هم أصحاب األرض(املسصثمرون الذلن اشرتلت األرض حبصيدة اكصصاذهم) ،وميدك محدة الصكوك احلصة
املصفق عديها مما تنصجه األرض؛
 صكوك املساقاة :وهي واثئق يمصساولة القيمة لصم إصدارها السصخدام حصيدصها  ي سقي أشجار يمثمرة واإلنفاق
عديها ورعالصها عدى أساس عقد املساتاة  ،ولصلح حلمدة الصكوك حصة يمن احملصول وفق يما حديه العقد،
وصكوك املساتاة لصدرها يمالك األشجار حم الصعاتد يمن أج ومول عمديات السقي والرعالة ولصشارك محدصها
 ي احملاصي املنصجة مبوجب عقد املساتاة .املصدر هلذه الصكوك هو صاحب األرض (يمالكها أو يمالك يمنافعها)
اليت فيها الشجر ،واملكصصلون فيها هم املساتون  ي عقد املساتاة ،وحصيدة االكصصاب هي تكاليف العنالة ابلشجر،
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وتد لكون املصدر هو املساتي (صاحب العم ) ،واملكصصلون هم أصحاب األرض (املسصثمرون الذلن سقيت
األرض حبصيدة اكصصاذهم) ولسصحق محدة الصكوك احلصة املصفق عديها مما تنصجه األشجار؛
 صكوك الوكالة ابالستثمار :هي واثئق ومث يمشروعات أو أنشطة تدار عدى أساس عقد الوكالة ابالسصثمار
بصعيني وكي عن مجدة الصكوك إليارُتا؛ (الديماغ ،0430 ،ص .)300

 .0.1مسامهة الصكوك اإلسالمية يف حتقيق التنمية االقتصادية:
تصجدى األمهية الصنمولة هلذا النو يمن األيوات املالية اإلساليمية فيما لدي ( :يمعطى هللا ،0430 ،ص ص
 020ـ ـ .)021
لعصرب االسصثمار أحد يعائم النمو االتصصايي ،خاصة  ي اللددان النايمية ملا لنصج عنه يمن زتاية طاتة اللدد
اإلنصاجية وأنه يمن الوسائ الفعالة  ي تغيري بنية االتصصاي الوطين لصاحل االخصالالت اهليكدية  ،فلزتاية حجمه تصسار
وترية الصنمية االتصصايلة يمن خالل الرفع يمن القيمة املضافة واإلنصاجية وتشغي القوى العايمدة؛
تصميز صكوك االسصثمار اإلسال يمية خبصائص عدة جتعدها تابدة لدوساطة املالية اليت تسهم  ي حتقيق الصنمية ،
فمن بني خصائص الصكوك اإلساليمية اليت ومكنها يمن االرتقاء إىل سدم الصنمية هو ارتلاطها ابسصثمارات حقيقية ،
وهذه األخرية تُعد بدلال انجحا لثلت أن االسصثمار الناتج يمن الفائدة غري حقيقي ،كما تصمصع الصكوك اإلساليمية
بصفة اعصمايها األولوتات اإلمنائية حبسب يما تقصضيه يمنظويمة العقالنية االتصصايلة  ،وابلشك الذي حيقق أكثر
يمقاصد شرعية ممكنة  ،لذلك ميكن القول أن اترتان صكوك االسصثمار اإلساليمي مبخصدف فروعها يمع الصنمية لُعد
يمسألة بدلهية  ،نظرا لوجوي عالتة طريلة تائمة عدى ذلك ،حبيث أن هذه الصكوك ومصدك يمقويمات الصنمية االتصصايلة
ويمؤهالُتا املنضلطة أبحكام الشرلعة اإلساليمية ،و ي هذا اإلطار تكون صلغة الصمول اليت لكون فيها سداي األص
واحلصول عدى الربح يمصوتف عدى جناح املشرو  ،سصكون أتدر عدى حتقيق يمصطدلات الصنمية أحسن يمن صي الصمول
األخرى القائمة عدى الفائدة املضمونة  ،وتصفر يمن هذه امليزة يميزات أخرى كثرية أخرى لصاحل العمالء ويمشروعات
الصنمية  ،عمويما تساهم الصكوك اإلساليمية  ي حتقيق الصنمية االتصصايلة يمن خالل تدرُتا عدى حشد املواري املالية
لصمول املشروعات الصنمولة الكربى يمث يمشارلع اللىن الصحصية كالنفط والغاز والطرق واملوانئ واملطارات وغريها ،
وكذلك لصمول الصوسعات الرأمسالية لدشركات.
وسنحاول  ي احملور املوايل عرض الصجربة املاليزلة  ي جمال اسصخدام الصكوك اإلساليمية إلنعاش الصنمية
االتصصايلة.
 .0دور الصكوك اإلسالمية يف متويل االقتصاد "التجربة املاليزية"واالجتاه الدويل حنو صيغ التمويل اإلسالمي:
 .1.0واقع صناعة الصكوك اإلسالمية:

أ .احلجم اإلمجايل العاملي إلصدارات الصكوك اإلسالمية يف الفرتة 2018 – 1331
نظرا لدصحوالت املصرفية واملالية العاملية ،عرف العامل تسابقا حنو ني أكرب حصة يمن رؤوس األيموال والصمولالت
اإلساليمية ،يمن خالل العم عدى تطولر آليات العم املصر ي لصصواءم يمع أحكام الشرلعة اإلساليمية  ،والرتولج
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ملنصجات حتم طابعا شرعيا لصجذب أصحاب رؤوس األيموال يمن املسدمني الراغلني  ي االسصثمار  ،حبيث هذا النو
يمن الع روض مل لقصصر فقط عدى اللنوك وإمنا مش ألضا أسواق املال واللورصات ،غري أن هذا السلاق مل لعد حكرا
عدى الدول العربية واإلساليمية القولة  ي هذا اجملال  ،يمث يماليزتا اليت أصلحت تعصرب عاصمة الصمول اإلساليمي  ي
العامل  ي الوتت احلايل ،إضافة إىل ك يمن السعويلة واإليمارات العربية املصحدة وتطر وأندونيسا واللحرلن  ،ب ايمصدت
لصشم بدداان أخرى عدى غرار روسيا  ،برلطانيا وسنغافورة؛
()2102 ، www.aljazeera.net/knowledgegate/books

ساهم  ي توفري السيولة لدى امل ؤسسات املالية اإلساليمية بفض الطفرة النفطية تل األزيمة املالية العاملية 0440
إىل رواج واسع هلذه السوق  ،إذ تسعى هذه املؤسسات إىل العثور عدى فرص لصوظيف رأمساهلا الفائض  ي اسصثمارات
تصوافق يمع أحكام الشرلعة اإلساليمية ،وابملث كان هناك إتلال يمصزالد يمن صنايلق الصحوط ويمؤسسات االسصثمار
الصقديدي عدى األوراق املالية اإلساليمية سعيا لزتاية العائد وتنولع االسصثمارات وأيى ذلك إىل طفرة  ي يمعايمالت
الصورلق اإلساليمي  ،ومخضت عن زتاية إصدارات الصكوك أي األوراق املالية غري الربولة القائمة عدى امللايئ
اإلساليمية مبقدار أربعة أضعاف يمن  7,2يمديار يوالر  ي عام  0440إىل  02يمديار يوالر  ي عام  0442وحوايل
 24يمديار يوالر  ي  ،0442يمن خالل الشك رتم  01جند أن هناك وترية يمصسارعة ي احلجم اإلمجايل لدصكوك
املصدرة بدغت تل األزيمة املالية العاملية حوايل  24يمديار يوالر  ،ولرجع السلب  ي ذلك إىل االرتفا  ي أسعار النفط
ُ
والنمو االتصصايي السرلع لددول العربية بشك عام ويول جمدس الصعاون اخلديجي بشك خاص  ،أيما سنة 0440
فقد شهدت الصكوك اإلساليمية تراجعا كلريا حبوايل  %51,5يمقارنة بسنة  ،0442يمسجال حجم اإلصدار حوايل
 24, 337يمديار يوالر وذلك راجع إىل انعكاسات األزيمة املالية العاملية  ،ورغم ذلك واصدت سوق الصكوك
اإلساليمية النمو عدى الرغم يمن املشاك اليت واجهت االتصصاي العاملي ،حبيث وصدت الصكوك ذروُتا سنة 0430
فقد فاتت عصلة  344يمديار يوالر يمن الصمول يمسجدة حوايل137,6يمديار يوالر أيمرلكي لرتتفع بذلك عن سنة
كمصدر بدل
 0433بنسلة %47,68ولعلت األزيمة املالية عام  0440يورا كلريا  ي يفع إصدارات الصكوك ُ
لدصمول  ،وليس فقط لدول جمدس الصعاون اخلديجي والسوق املاليزلة ولكن جلميع يول القارة اإلفرلقية  ،األيمرلكية
واألوروبية؛ (يمفصاح ،رحال.)0430 ،
بد إمجايل اإلصدارات  ي سنة 0432حوايل87,78يمديار يوالر أيمرلكي   ،ي حني كانت تد تُدرت  ي سنة
 0432بـ ـ 67,82يمديار يوالر أيمرلكي أي بزتاية بدغت %29,43يمن حجم الصداول ؛
وخالل سنة  2018بد حجم اإلصدار العاملي  123,15يمديار يوالر ،حبيث مت تسجي زتاية يمصواضعة تقدر بـ ــ:
 ،%5والثلات املسج لرجع حجم إصدار الصكوك السيايلة  ي ك يمن الدول اآلسيولة  ،جمدس الصعاون اخلديجي
وإفرلقيا يما جع يولة يماليزتا تسصمر  ي سيطرُتا عدى سوق الصكوك وتسصحوذ عدى احلصة السوتية األكرب  ،ابلرغم
يمن زتاية حصص بعض الدول كأندونسيا  ،اإليمارات والسعويلة، International Islamic Financial Market ( .
.)p20 ،2102
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سامهت جمموعة يمن العوايم  ي حمافظة يماليزتا عدى الصدارة  ي جمال إصدار الصكوك اإلساليمية ،يمن أبرزها جند:
(ريلف ،إمساعي  ، 0430 ،ص )300
 سن يماليزتا توانني تسمح بوجوي هيئة شرعية عديا يمهمصها يمراتلة ضوابط العم ذهذه األيوات املالية اإلساليمية؛
 وجوي سوق يمايل إساليمي لدصداول يمع نظام إعفاءات ضرللية جع يمن اللورصة وجهة يمفضدة إلصدار هذه
الصكوك واالكصصاب فيها ؛
 تيام يماليزتا  ي سنة  0442بصحرلر سوق الصكوك ابإلضافة إىل اهصمايمها أبن تكون يمركز جتميع السيولة عامليا.
الشكل رقم :)31

احلجم اإلمجايل إلصدارات الصكوك اإلسالمية يف الفرتة  2018 – 1331الوحدة مليار دوالر أمريكي)

Source : International Islamic Financial Market,2019

ب .أمهية سوق األوراق املالية اإلسالمية يف ماليزاي
تصعدي أمهية هذه السوق وميكن إجيازها  ي النقاط الصالية( :بوعلد هللا  ،0432 ،ص )00
 توفري الفرص االستثمارية واألدوات املالية املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية:تصيح سوق األوراق املالية اإلساليمية فرصة االسصثمارات املمصازة لدمسصثمرلن املسدمني  ي القطاعات اليت ال تصعايم
ابحملريمات ،وكما رألنا تشرف عدى رتابة هذه األنشطة جلنة شرعية تسهر عدى ضمان يمطابقة أنشطة هذا السوق
لألحكام الشرعية اإلساليمية ويما لعزز ثقة املسصثمرلن ابلسوق ،ابإلضافة إىل أنه لصيح لدجهات املصدرة إصدار
ُ
األيوات املالية املصوافقة يمع الشرلعة اإلساليمية خاصة األسهم والصكوك اإلساليمية القابدة لدصداول ؛
 الرقابة على املعامالت يف السوق:أصلحت هيئة األوراق املالية اجلهة الرتابية الرئيسية ،وهي املسؤولة عن تطولر وتدعيم سوق رأس املال عدى املسصوى
احملدي والدويل  ،وبذلك طرحت اهليئة هدفا جلع يماليزتا يمركزا يوليا لسوق رأس املال اإلساليمي ،ولصحقيق هذا اهلدف
عمدت عدى جذب املسصثمرلن األجانب يمن خالل الرتولج لأليوات املالية اإلساليمية وذلك مبساعدة الدجنة
االسصشارلة.
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 .1.0دور الصكوك اإلسالمية يف متويل االقتصاد "التجربة املاليزية":

أ .تطور الرمسلة اإلسالمية يف السوق املايل املاليزي( :ريلف  ،إمساعي ،0430 ،ص )302
نالحظ يمن خالل الشك رتم  40سيطرة السوق املايل اإلساليمي  ي ومول القطا العام واخلاص  ي يماليزتا يمن
خالل مجيع األيوات املالية خاصة األسهم املصوافقة يمع الشرلعة اإلساليمية اليت فاتت  ي مجيع سنوات الدراسة ،%71
ولعزز هذا الطرح يمسامهة سوق املال اإلساليمي أبكثر يمن  %50يمن رمسدة السوق كك  ،وهذا لدل عدى يعم هذا
السوق لدصنمية االتصصايلة املاليزلة والناتج احملدي اإلمجايل ،وذلك يمن خالل تعلئة املدخرات وتوجيهها  ي اسصثمارات
انفعة ويمصوافقة يمع الشرلعة اإلساليمية ،أي أن هناك أمهية اتصصايلة كلرية لدسوق املايل  ي يماليزتا ك هذا أيى إىل
تدعيم النظام املايل اإلساليمي  ي يماليزتا ،وجعده سوتا يماليا إساليميا يوليا يمؤه جلذب رؤوس األيموال األجنلية  ي
الدول اإلساليمية ؛

الشكل رقم  :)31منو عدد السندات والصكوك يف سوق األوراق املالية املاليزي )(2016-2011
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يمن خالل الشك نالحظ منوا يمصصاعدا لدصكوك اإلساليمية عدى يمسصوى سوق األوراق املالية املاليزلة يمقارنة
ابلسندات الصقديدلة  ،حيث وصدت إىل  08صك  ي سنة  0431يمصجاوزة بذلك عدي السندات املدرجة خالل
نفس السنة ،ولعوي ذلك جملموعة الصسهيالت املقديمة يمن طرف احلكويمة املاليزلة بغرض جذب املسصثمرلن لصداول
أيوات يمالية يموافقة ألحكام الشرلعة اإلساليمية ،مث اخنفضت  ي سنة  0430لصص إىل  02صك ،وذلك راجع
ملخاوف املسصثمرلن يمن تداعيات اخنفاض أسعار اللرتول خالل الثالثي األخري يمن سنة  ،0430مث وصدت إىل 10
صك سنة  0432أي بنسلة منو تدرت بـ ـ ـ ( .22%علو ،0432 ،ص .)20
واملالحظ أنه  ي سنوات  0432 ، 0432ولغالة  0430ال لزال عدي الصكوك املصدرة لفوق عدي السندات.

ب .حجم اإلصدار املاليزي للصكوك اإلسالمية وتوزيعها

 حجم إصدار الصكوك اإلسالمية مباليزاي خالل الفرتة املمتدة من ( :)1312 – 1313العرايب ،محو ،
 ،0432ص ص  20ـ )22

 تطور اإلصدار:وميزت سوق الصكوك اإلساليمية املاليزلة بنشاطها املدحوظ  ي هنالة القرن العشرلن وذلك يمن
خالل إصدارها لدصكوك مبخصدف أنواعها؛
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اجلدول رقم  : )31تطور إصدار الصكوك اإلسالمية مباليزاي خالل الفرتة )1312 – 1313

الوحدة :مليار دوالر

السنوات

1313

1311

1311

1310

1311

1312

1312

اإلصدار
املاليزي

32,8

60,9

97,1

82,4

77,9

30,4

29,9

للصكوك
املصدر:العرايب  ،محو ، 0432 ،ص.20

يمن خالل اجلدول جند أنه مت تسجي ارتفا يمسصمر لإلصدار املاليزي لدصكوك اإلساليمية إىل غالة  ،0430وبدالة
 0431بدأت اإلصدارات تشهد اخنفاضا طفيفا وصوال إىل سنة  0432ألن عرفت تراجعا كلريا يمقارنة ابلسنوات
السابقة الذي صاحله ألضا اخنفاضا  ي حجم اإلصدار العاملي  ،وبذلك لصضح جديا أن يماليزتا حتص يمركز الرتاية  ي
سوق الصكوك سواء يمن حيث اإلصدار أو عدي اإلصدارات.
املالحظ أن إصدارات الصكوك املاليزلة تد حققت أعدى تيمة هلا  ي سنة  0430بواتع  97,1يمديار يوالر،
وترجع أسلاب هذا االرتفا إىل تركيز يماليزتا  ي املقام األول عدى ومول يمشارلع تطولر اللنية الصحصية وتد اسصثمرت
تدك األيموال  ي تعزلز العدلد يمن املشارلع واسعة النطاق مبا  ي ذلك يمطار كواالمللور  ،يماجو السرلع .....،وذلك  ي
إطار برانيمج الصحول االتصصايي الوطين الذي لهدف إىل حتول يماليزتا إىل يولة ذات الدخ املرتفع حبدول ،0404
زتاية عدى سعيها لدوصول ابألصول املصرفية اإلساليمية إىل %40يمن إمجايل الصناعة املالية حبدول 0404؛
بعد سنة  ، 0432شهدت إصدارات الصكوك اخنفاضا بقرار يمن اللنك املركزي املاليزي "نيجارا" ،فقد توجه عدي
كلري يمن املسصثمرلن إىل االكصصاب  ي هذه الصكوك بدال يمن اللنوك اإلساليمية املاليزلة اليت لسصهدفها اللنك بشك
خاص لغرض إيارة السيولة ،ولذلك تُرر اسصخدام أيوات يمالية أخرى لُقصصر اسصخدايمها عدى اللنوك اإلساليمية؛
يمن جانب آخر  ،فقد أيى اخنفاض أسعار النفط  0432إىل حث يول جمدس الصعاون اخلديجي ويماليزتا ابجتاه
خفض إنفاتها االسصثماري ،كانت يمن تلعات اخنفاض أسعار النفط ألضا خفض الويائع وابلصايل السيولة لدى اللنوك
(مبا  ي ذلك اللنوك اإلساليمية) ،إذ تُعد احلكويمات والكياانت الصابعة هلا يمن بني أكرب املويعني  ي بعض األسواق
الرئيسية اخلاصة ابلصمول اإلساليمي ،حبصة تلد يما بني  %15إىل   ، %40ي بنوك يول جمدس الصعاون اخلديجي ،
مما أيى إىل إضعاف سوق الصكوك العاملي.
 أنواع الصكوك املعتمدة يف سوق رأس املال اإلسالمي مباليزاي
لُظهر لنا الشك رتم  41تسجي تذبذابت بني ارتفا واخنفاض عدى يمسصوى ك أنوا الصكوك املصدرة
خالل الفرتة ،ابصداء يمن سنة  0434تدرت نسلة إصدار صكوك املشاركة ب ـ ــ %42,1 :يمن إمجايل الصكوك
املصدرة  ي سوق األوراق املالية املاليزي أي بقيمة إمجالية تقدر ب ـ ــ 16,11 :بديون رلنجت يمن إمجايل القيمة املصدرة
لدصكوك ،أيما خالل سنة  0433فنالحظ أن الصيغة املسيطرة عدى الصداول  ي السوق هي صيغة املشاركة حيث
وصدت نسلصها إىل حدوي  % 20يمن إمجايل الصكوك املصدرة بقيمة وصدت إىل يما لعايل  50,49بديون
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رلنجت ولعوي السلب  ي ذلك إىل سهولة الصعايم يمع هذه الصيغة  ،أيما خالل سنة  0430فنجد أبن صيغة املراحبة
هي املسيطرة بدال يمن صيغة املشاركة  ،حبيث بقيت نسلصها تشهد ارتفاعا بلدوغها أتصى نسلة هلا تدرت بـ ـ 75,78
 %خالل سنة( 0432علو  ،0432،ص  ،) 22تشهد صكوك املراحبة تداوال واسعا  ي سوق رأس املال املاليزي
نصيجة جلمدة يمن العوايم أمهها جند أهنا ومص از بدرجة خماطرة يمنخفضة ،يمولدة لدسيولة بسرعة وألضا إصدارها ال
لسصغرق زيمنا طولال.

الشكل رقم  :)30تطور أنواع الصكوك املعتمدة وفق الشريعة اإلسالمية يف سوق رأس املال املاليزي

الوحدة :نسبة مئوية

املصدر :يمن إعداي اللاحثني ابالعصماي عدى:
علو ،0432 ،ص  22و :
-Securities commission Malaysia , ,2016, p19

ت.جوانب استصدام الصكوك اإلسالمية يف متويل املشاريع التنموية يف ماليزاي
ومصدك يماليزتا أكرب سوق لدصمول اإلساليمي  ،وهي بذلك تعصرب رائدة  ي صناعة الصكوك اإلساليمية  ،حبيث مسحت
هلا هذه اإلصدارات يمن احصالل املرتلة األوىل عامليا ،وكان اهلدف يمن تدك اإلصدارات هو ومول عمديات إنشاء
وتطولر عدة يمشارلع عمالتة  ي جمال اللنية الصحصية واملشارلع الصنمولة يمث  :املطارات والطرق الرئيسية وعمديات
الصنقيب عن الغاز وصناعة اللرتوكيماوتات والعقارات وغريها  ،واليت كانت جتربة انجحة يفعت يماليزتا لدعدلد يمن
اإلصالحات االتصصايلة  ،حبيث ساهم إصدار الصكوك بشك كلري لصحرلك عجدة النمو االتصصايي (فيج ،
 ،0432/0430ص  ،)012ي هذا الصدي تلني اإلحصائيات لدفرتة املمصدة يمن ) (2014-1996أن القطاعات
احلكويمية حتص الصدارة  ي جمال إصدار الصكوك إذ يما تورن ابلقطاعات األخرى  ،حيث بدغت تيمة الصكوك
املصدرة حوايل  278,02يمديار يوالر ،ولديه تطا اخلديمات املالية حبوايل  51,71يمديار يوالر  ،وتد احص تطا
الطاتة والنق املرتلصني الثالثة والرابعة حبوايل  30,08و  28,06يمديار يوالر عدى الصوايل ،وحظي تطا العقارات
ابملرتلة السابعة تدرت بـ ـ  6,18يمديار يوالر غري أن هذا األخري كان تد شهد املسامهة األكرب واحص املراتب األوىل
 ي السنوات اليت سلقت األزيمة املالية العاملية  ،وبعدها وجهت احلكويمة املاليزلة إصدارُتا لدلىن الصحصية( .العرايب  ،محو
،0432 ،ص.)28
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فيما لدي سنقوم بعرض يموجز ألوجه اسصخدايمات الصمول اإلساليمي  ي االتصصاي املاليزي:
 فاملالحظ أن الصمول اإلساليمي  ي يماليزتا تد اكصسب تلوال كلريا يمن طرف السكان مبخصدف يتاانُتم ،حبيث تشرياإلحصائيات أن غري املسدمني لشكدون أكثر يمن  %50يمن تاعدة عمالء املصارف اإلساليمية؛ (ساعد ،خوين،
 ،0432ص .)102
 القطا العائدي حيص أوىل املراتب  ي الفئات اليت تزوي بصمولالت املصارف اإلساليمية ،مما لصضح أن الصي املصرفيةاملقديمة تصناسب يمع املسصوى املعيشي لدعائالت املاليزلة ،أيما احلصص املصلقية يمن الصمولالت فنجدها تصوز عدى ك
يمن تطاعات :الصحة والرتبية و الصصنيع والسياحة وغريها كما هو يموضح  ي الشك رتم ()40
الشكل رقم  :)31توزيع حجم التمويل املصريف يف ماليزاي وفقا للقطاع سنة 1312

املصدر :يمن إعداي اللاحثني ابالعصماي عدى:
Bank Negara,2017

 0.0االجتاه الدويل حنو التمويل اإلسالمي
أضحت صي الصمول اإلساليمي يمواضيع حتدي وحبث العدلد يمن اخلرباء املصرفيني األوروبيني ،يما لفسر بدالة
اهصمايماُتم ذهذا النو يمن الصمول غري الصقديدي حبيث لصضح ذلك يمن خالل :
اخلرباء األملان:
أكد ك اخللري األملاين"يلفيد كول " خلري الشؤون املالية الدولية يمن يمصرف كويمريتس بنك ،و"وليام شروير"أن
الصكوك املالية هي النمط األكثر انصشارا  ي عامل املال اإلساليمي لكوهنا علارة عن سندات لصم تسخريها لالسصثمار  ي
تطا العقارات أو  ي أي جمال آخر تاير عدى إنصاج يمريوي لصم توزلعه عدى املسصثمرلن وهو مبصابصة يمغناطيس
اسصثماري بدأ لنال إعجاب املسصثمرلن األوروبي ني عمويما واألملان خصوصا ،ولضيف اخللري "يلفيفد" أن منو الصكوك
املالية اإلساليمية وإمجايل تيمة إصدارها  ي سنة  ، 0432حقق يمعدل زتاية تدرت بـ ـ  %44يمقارنة ابألعوام
السابقة  ،واملالحظ أن هذا األياء الرائع لدصكوك مل تصمكن السندات الدولية الصقديدلة  ي أملانيا يمن حتقيقه اترلخ
نشأُتا ،ولسصطري القول أبن أسواق الصكوك اإلساليمية انصعشت جمديا بعد يمرورها ابنصكاسة يايمت عايمني جعدت
اجلميع لظن أهنا يخدت يمرحدة الركوي  ،فمنذ عام  0443وحىت عام  0430يخ إصدار هذه الصكوك نفقا
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لوصف ابلوريي ساعد عدى زتاية تيمصها السوتية العاملية صعويا إىل  312يمديار يوالر .بيد أهنا تدقت عام 0432
ضربة يموجعة جعدت إمجايل تيمة إصداراُتا لرتاجع إىل  24يمديار يوالر مما حد يمن اهصمام املسصثمرلن الدوليني و ي
ذات السياق لصرح اخللري"كرلسصيان يي غوزيمان " يمن وكالة االئصمان الدويل يمويلز ،أن يمعاوية انصعاش إصدارات
الصكوك اإلساليمية  ي عام  0432سلله الرئيسي اإلتلال االسصثماري الدويل القوي عدى الصكوك الدولية تصرية
األج  ،ولصوتع أن لص إمجايل الصكوك الدولية  ي هنالة  0430إىل  300يمديار يوالر.
( ) https://aawsat.com/home/article

تقرير البنكني الدويل واإلسالمي للتنمية( :النواب ،إيمكانية تطليق جتربة الصمول اإلساليمي  ي العراق ،
الفرص والصحدتات )https://annabaa.org/english/economicarticles//11852
مح تقرلر اللنكني الدويل واإلساليمي لدصنمية ،األول يمن نوعه ،جانلا يمضيئا آخر  ي صناعة الصمول اإلساليمي،
وهو يمسامهصه  ي احلد يمن الصفاوت  ي يمسصوتات الدخ ابلعامل ،إذ تدم الصقرلر عرضا عايما عن اجتاهات الصمول
اإلساليمي ،وبعض الصوصيات إبجراءات تدخدية عدى صعيد السياسات لالسصفاية يمن الصمول اإلساليمي بغية تشجيع
الرخاء املشرتك ،وأ وضح الصقرلر أن الصمول اإلساليمي لدعو إىل املساواة والصوزلع العايل لددخ والثروة ،فهو يمرتلط
ابالتصصاي احلقيقي ارتلاطا وثيقا ،وهو يما ميكن أن لعزز زتاية اسصقرار القطا املايل العاملي ،ابإلضافة إىل إيمكانياته  ي
القدرة عدى جذب أانس يمسصلعدلن يمنه حاليا ألسلاب ثقافية أو يلنية ،وكذلك هو أكثر أيمنا يمن الصمول الصقديدي،
إذ لشارك  ي حتم املخاطر بضمان األصول ،ولسند املدكية امللاشرة إىل األفراي  ي القطا احلقيقي يمن االتصصاي ،ورمبا
تكون هذه أسلاب االهصمام املدحوظ يمن جانب املؤسسات املالية الدولية ،إال أنه هناك يمن االتصصايلني العرب يمن
لرى أن أسلاب االهصمام العاملي ابلصمول اإلساليمي ،هو إتدام عدي يمن اللنوك األوروبية واأليمرلكية الكلرية يمث " سييت
ابنك" و"إتش إس يب سي" ،بفصح فرو لدصريفة اإلساليمية ،فضال عن أن مثة  10يمديار يوالر أيمرلكي  ي صورة
صكوك ُيمدرجة  ي بورصة لندن ،صايرة عن شركات وبنوك يمقرها  ي الشرق األوسط ،إضافة إىل ذلك ،فإن األزيمة
املالية العاملية اليت هزت االتصصاي العاملي  ي  ، 0440جعدت هذا االهصمام لزياي أكثر وأكثر ،وعدى يمسصوى آخر
أكثر يملاشرة ،فإن االهصمام العاملي وخباصة الغريب ابلصمول اإلساليمي ،انبع يمن االسصفاية يمن السيولة الكلرية املصوافرة
 ي الدول العربية واإلساليمية املصدرة لدنفط ،وخباصة يول جمدس الصعاون لدول اخلديج العربية ،أو املصوافرة لدى
اجلاليات اإلساليمية الكلرية  ي أورواب وأيمرلكا الشمالية ،وهي سيولة تلحث عن تنوات شرعية تصفق يمع يملايئ الصمول
اإلساليمي.
و ي األخري البد يمن الصأكيد عدى يما ذكرته وكالة التصنيف االئتماين «ستاندرد آند بورز» اليت ترى  ي توحيد
املعالري يمن شأنه أن لعزز الصكايم  ي تطا الصمول اإلساليمي عامليا ،إذ ذكرت أن عدم توحيد املعالري أيى إىل املزلد
يمن الصعقيدات  ي إجراءات إصدار األيوات املالية  ي سوق الصمول اإلساليمي (ال سيما الصكوك) ،وحالت يون

يخول بعض املصدرلن لدسوق ،وهي نفس النقطة اليت حتدث عنها صندوق النقد الدويل ،يمليناً إن أيوات اهلجني
يمث املراحبة وهي ترتيب واسع االنصشار لقوم عدى الصكدفة زائد الربح ألن يمث هذه األيوات غاللا يما حتاكي القروض
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الصقد يدلة مما لعرض اللنوك اإلساليمية ملخاطر  ي السيولة والسوق وحىت سعر الفائدة ،ك هذه األيمور تعد أهم بواعث
القدق الرئيسية ،حبسب الصندوق ،فيما ترى سصاندري آند بورز أن املخاطر ذات الصدة بفهم عدم االيمصثال ألحكام
الشرلعة اإلساليمية ،ميكن أن لكون هلا أتثري سديب كلري عدى اسصقرار القطا أو عدى املصدرلن ،ولذلك البد يمن جتهيز
اللنية الصحصية إلصدارات الصكوك األيمر الذي حيصاج إىل االلصفات لصحدتات يمهمة أوهلا الليئة القانونية ويمدى تدرُتا
عدى اسصيعاب اإلصدارات وتنظيمها تانونيا.

 .2اخلامتة:
تصنو الصكوك اإلساليمية تنوعا واسعا  ،فهي تشم ك يمن صكوك املضاربة واملشاركة والسدم واإلجارة،.....
وتعد أياة فعالة لصمول الصنمية االتصصايلة كما أهنا تصسم مبيزة االشرتاك  ي حتم املخاطر ؛
ويمن أهم النصائج املصوص إليها جند أن:
يماليزتا سعت لصطولر الصناعة املالية اإلساليمية يمنذ الثمانينات  ،األيمر الذي يمكنها يمن احصالل الرتاية  ي يميدان
إصدار وتداول هذا النو يمن الصكوك  ،نصيجة لصوفر الليئة املالئمة يمن توانني وتشرلعات  ،إضافة اليمصدكها أسواق
األوراق املالية اإلساليمية جد يمصطورة  ،األيمر الذي يفع ذها إىل تطولر وإنشاء صي تورلق إساليمية بغية جذب حجم
أكرب يمن رؤوس األيموال اإلساليمية ؛
تدعب الصكوك املالية اإلساليمية يورا ابلغا األمهية  ي ومول االتصصاي املاليزي وومول املشارلع الصنمولة؛
 ي ظ الصحوالت املالية واملصرفية العاملية ،ويما ميكن أن لنجر عنها يمن تغريات  ي األنظمة املالية لددول ،لٌعد منوذج
الصمول اإلساليمي مبخصدف صيغه أحد أهم اللدائ اليت ُحيلذ تطليقها  ،ال سيما صيغة الصكوك اإلساليمية ابعصلارها
أحد الوسائ احليولة املسامهة  ي اسصخدام املواري وومول يمشارلع تنمولة و تيايمها عدى يملدأ االشرتاك  ي حتم
املخاطر،االبصعاي عن املضاربة وتوافقها يمع أحكام الشرلعة اإلساليمية.

االقرتاحات :
حماولة االسصفاية يمن النموذج املاليزي وتطليقه  ي اجلزائر؛ ُتيئة الظروف املالئمة إليمكانية تداول األيوات املالية اإلساليمية وتشجيع اللنوك إىل الصنولع  ي تقدمي اخلديمات املاليةاإلساليمية؛
الصحدلث يمن آليات اإلصدار ابلشك الذي جيذب املسصثمرلن ؛االعصماي عدى الصكوك املالية اإلساليمية  ي ومول يمشارلع اللىن لصحصية.آفاق البحث :
يمسامهة الصكوك املالية اإلساليمية  ي ومول يموازنة الدولة؛يمصطدلات تطليق آليات الصمول اإلساليمي  ي اجلزائر؛-إيمكانية اسصخدام الصكوك املالية اإلساليمية كلدل ومولدي.
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