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 الصكوك اإلسالمية كآلية مقترحة لتمويل عجز الموازنة في الجزائر
 أ.د/ سليمان ناصر                                                                                                

  اإلسالمي رصريي باحث يف امل                                                                                           
 ورقل  -قاصدي مرباح أستاذ جبامع                                                                                         

 اجلزائر                                                                                                       
  مقدم :

ندات، وبديلة عن األدوات املالية التقليدية خاصة الستعترب الصكوك اإلسالمية آلية متويل حديثة 
وقد شهدت يف العقدين األخريين تطوراً كبريًا يف إصدارها وتداوهلا، بل يف تنوع جماالت استعماهلا إذ 

اريع البىن لتمويل مش ةوكأدا ،ت يف بعض البلدان كأداة لتمويل عجز املوازنة كما يف السودانخدماست
 زيا ودول اخلليج وبلدان أخرى.التحتية كما يف مالي

يف اجلزائر ومبا أن هناك انفتاح لدى السلطات العليا للبالد حنو املالية اإلسالمية وتوجه الستعمال 
آلياهتا خاصة بعد أزمة اهنيار أسعار النفط وشح املوارد املالية للبالد، فقد كان هذا االنفتاح أكرب على 

صرّح  فتح شبابيك إسالمية داخل البنوك التقليدية العمومية وقدل خاصة يف الصريفة اإلسالمية ومتث  
املسؤولون بأن هذا التوجه هو هبدف استقطاب األموال املتداولة خارج اجلهاز املصريف واملكتنزة يف 

 البيوت، ومل يتم بعد انفتاح بنفس القدر على استعمال أداة الصكوك اإلسالمية.
الرتكيز مع  ،اقرتاح الصكوك اإلسالمية كأداة لتمويل عجز املوازنة يف هذه الورقة حاولنا الرتكيز على

لتمويل مشاريع البىن التحتية للتخفيف عن موازنة الدولة ملا متثله هذه املشاريع من  هااستخدامعلى 
لى إشكالية ، وبالتايل فإن الورقة ستحاول اإلجابة عضخامة يف احلجم وملا تستهلكه من مبالغ مالية كبرية

حث اآلتية: كيف ميكن استخدام الصكوك اإلسالمية كأداة لتمويل عجز املوازنة ومتويل مشاريع البىن الب
لرتكيز لية يف متويل عجز املوازنة أو جز  منه يف اجلزائر باهذه اآلوكيف ميكن االستفادة من التحتية ؟ 

 .على متويل مشاريع البىن التحتية ؟
 حمورين:وسنتناول هذا املوضوع من خالل 

مفاهيم عامة حول الصكوك اإلسالمية السيادية ومناذج عن استخدامها لتمويل عجز املوازنة أو  -
 .مشاريع البىن التحتية يف العامل

كيف ميكن االستفادة من آلية الصكوك اإلسالمية يف متويل عجز املوازنة أو جز  منه يف اجلزائر   -
 .؟ بالرتكيز على متويل مشاريع البىن التحتية
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  مناذج عن استخدامها لتمويل عجز املوازنمفاهيم عام  حول الرصكوك اإلسالمي  السيادي  و  -أولا 
 :يف العامل أو مشاريع البىن التحتي 

 :السيادي  هوم الرصكوك اإلسالمي  والرصكوك اإلسالمي مف -1
 مفهوم الرصكوك اإلسالمي : 1-1

عرّفت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية الصكوك اإلسالمية واليت أطلقت عليها 
إسم "صكوك االستثمار" متييزاً هلا عن األسهم والسندات التقليدية، بأهنا: "وثائق متساوية القيمة متثل 

ثماري ني، أو نشاط استحصصاً شائعة يف ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو يف موجودات مشروع مع
خاص، وذلك بعد حتصيل قيمة الصكوك وقفل باب االكتتاب وبد  استخدامها فيما أصدرت من 

 .(1)أجله"
وعرّفها جممع الفقه اإلسالمي الدويل )بشأن سندات املقارضة( بأهنا: "أداة استثمارية تقوم على 

برأس املال على أساس وحدات جتزئة رأس املال إىل حصص متساوية، وذلك بإصدار صكوك مالية 
متساوية القيمة، ومسجلة بأمسا  أصحاهبا باعتبارهم ميلكون حصصًا شائعة يف رأس املال وما يتحول 

 .(2)إليه بنسبة كل منهم فيه"
 أما مفهوم الصكوك اإلسالمية السيادية فهو كما يلي:

 مفهوم الرصكوك اإلسالمي  السيادي : -1-2
)ويُقصد هبا الصكوك اإلسالمية  Sovereign sukukالسيادية بالنسبة للصكوك اإلسالمية 

احلكومية( فتعّرف على أهنا: شهادات مالية تصدرها جهات حكومية خمتلفة )املستفيد من الصكوك( 
متثلها أو تنوب عنها وزارة املالية، وتقوم على أساس شرعي، ويتم تسويقها عرب البنوك وشركات الوساطة 

 .(3)املالية للجمهور يف داخل الدولة وخارجها
ف الصكوك السيادية بأهنا صادرة عن الدولة أو املؤسسات شبه الرمسية وتثبت حق امللكية ما تعر  ك

حلامليها يف أصول الدولة اليت مبوجبها يتم إصدار هذه الصكوك، وهي بشكل عام وثائق متساوية القيمة 
 . (4)عند إصدارها ال تقبل التجزئة وميكن تداوهلا

هذا اجملال، ومها الصكوك السيادية وشبه السيادية، فالسيادية  وجيري عادة تداول مصطلحني يف
تعين تلك اليت تصدرها احلكومات الوطنية، أما شبه السيادية فهي تلك اليت تصدرها الشركات اململوكة 
للحكومة بشكل كامل أو بنسبة كبرية، أو املؤسسات املالية الدولية مثل البنك الدويل والبنك اإلسالمي 

وميكن أن نضيف إليها الصكوك اليت تصدرها الواليات أو السلطات احمللية داخل الدولة. للتنمية، 
 ويقابلهما صنف ثالث وهو الصكوك اخلاصة وهي تلك الصادرة عن الشركات واملنظمات اخلاصة.
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كما ميكن أن تكون الصكوك السيادية حملية وهي تلك تصدر بالعملة الوطنية وتُتداول حمليًا، أو 
 وتصدر بعملة دولية مثل الدوالر وتُتداول يف األسواق الدولية.دولية 

 واقع الرصكوك اإلسالمي  السيادي  يف العامل: -2
من إمجايل إصدارات الصكوك يف العامل، إال أنه  % 60متثل الصكوك السيادية عادة ما يزيد عن 

مليار دوالر  680.74بلغ إمجايل إصدارات الصكوك السيادية ومنذ تأسيسها  2019ويف هناية عام 
، والشكل اآليت (5)2001من إمجايل إصدارات الصكوك منذ سنة  % 54.58أمريكي، أي ما ميثل 

 :2019إىل هناية سنة  2001منذ سنة  ميثل مبلغ إصدارات الصكوك السيادية يف العامل
 )باملليون دولر( 2019إىل هناي   2001إمجايل إصدارات الرصكوك السيادي  من: 

 
 :Sukuk Report (a comprehensive study of the global sukuk market): المصدر 

3.  4, p 20Edition, July 20 th9International Islamic Financial Market,  
من  % 56فإن حجم اإلصدار من الصكوك السيادية كان ميثل نسبة  2019وبالنسبة لسنة 

ويف العامل اإلسالمي تتصدر ماليزيا الدول املصدرة للصكوك السيادية  .(6)إمجايل إصدارات الصكوك
مليار دوالر وهو ما ميثل  328.554حبجم إصدار يبلغ  2016إىل أكتوبر  2001خالل الفرتة: 

مليار دوالر وبنسبة  39.206من إمجايل تلك اإلصدارات، تليها إندونيسيا مببلغ  % 68.75نسبة 
 19.248، مث السودان مببلغ % 4.48مليار دوالر وبنسبة  21.425غ ، مث البحرين مببل% 8.20

حيث تتصدر ماليزيا الدول  2019وال خيتلف األمر بالنسبة لسنة  .(7)% 4.03مليار دوالر وبنسبة 
 مليار دوالر كما يوضح الشكل اآليت: 20املصدرة للصكوك السيادية حبجم يتجاوز 
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 )باملليون دولر( 2019لسن  إصدارات الرصكوك السيادي  حسب الدول 

 
 Islamic Financial Services Board: Islamic Financial Services Industry; Stabilityالمصدر: 

Report, 2017, p 26. 

 23.3فقد تصّدرت ماليزيا قائمة الدول يف إصدار الصكوك السيادية مببلغ  2020لسنة  وبالنسبة
مليار  21.7مليار دوالر، مث إندونيسيا بـ  22.7مليار دوالر، تليها اململكة العربية السعودية مببلغ 

 . (8)دوالر
مشاريع و  ن السودان كنموذج لستخدام الرصكوك اإلسالمي  السيادي  يف متويل عجز املواز  -3

 :البىن التحتي 
ن بني ية يف السودان جتربة رائدة ومميزة، واليت كانت مسيادمتثل جتربة إصدار الصكوك اإلسالمية ال

أهم أهدافها تعبئة املوارد لتمويل عجز املوازنة العامة ومتويل املشروعات احلكومية، ويف نفس الوقت أداة 
لتنفيذ السياسة النقدية مستوفية للمتطلبات الشرعية وصاحلة إلدارة السيولة داخل اجلهاز املصريف، 

ا بنك السودان املركزي حاليًا فيما يُعرف بعمليات السوق املفتوحة للتحكم يف عرض والذي يعمل هب
النقود، وتعترب هبذا أول دولة إسالمية تصدر أوراقًا مالية متوافقة مع الشريعة هبدف إدارة السيولة، وأهم 

 :(9) اليت هتدف إىل متويل عجز املوازنة وكذا متويل مشروعات البىن التحتية ما يليالصكوك 
 (: املشارك  احلكومي  )شهام شهادات  -3-1

م بطرح أول إصدار لشهادات املشاركة 08/05/1999قامت وزارة املالية واالقتصاد الوطين يف 
احلكومية )شهامة( ربع سنوية عن طريق شركة السودان للخدمات املالية، وهي الشركة اليت تعمل وكياًل 

استندت هذه الشهادة على ملكية الدولة لألسهم يف بعض الشركات  .ومروجًا لألوراق املالية احلكومية
خلسارة، وهى الربح وا يفواملؤسسات الراحبة، وتصدر هذه الشهادات أيضًا استناداً على مبدأ املشاركة 

قابلة للتداول بني اجلمهور واملصارف واملؤسسات، وهتدف إىل متويل عجز املوازنة العامة لتخفيف 
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جز )االستدانة من النظام املصريف( باإلضافة إىل أهنا أداة إلدارة السيولة على مستوى االستدانة بالع
دا  السوق الثانوي، ويتكون العائد على هذه الصكوك وفق األ يفاالقتصاد الكلي حبيث ميكن تداوهلا 

 املايل ملكّون الشراكة.

 صكوك الستثمار احلكومي  )صرح(:  -3-2
بصيغة املضاربة وتتيح حلاملها املشاركة يف أرباح متويل املشروعات يتم إصدار هذه الصكوك 

احلكومية، وُتستخدم إيرادات هذه الصكوك يف متويل مشروعات البىن التحتية وقطاعات الصحة والتعليم 
سنوات،  6إىل  2واملياه يف واليات السودان املختلفة، وهي ذات آجال متوسطة وطويلة نسبيًا من 

املالية والتخطيط االقتصادي نيابة عن حكومة السودان، وتتم إداراهتا وتسويقها يف السوق تصدرها وزارة 
ول مرة يف مت إصدارها أل .األولية عرب شركة السودان للخدمات املالية وشركات الوساطة املالية املعتمدة

تثمار، االس م، وكان من بني أهم أهدافها جتميع املدخرات القومية واإلقليمية وتشجيع2003مايو 
وإدارة السيولة على مستوى االقتصاد الكلي عرب ما يُعرف بعمليات السوق املفتوحة، وتقليل اآلثار 

 التضخمية بتوفري متويل حقيقي ومستقر للدولة.
ولإلشارة تقوم العالقة بني محلة الصكوك وشركة السودان للخدمات املالية على أساس عقد املضاربة 

والوزارة على أساس عقود صيغ التمويل اإلسالمية، وتتميز هذه الصكوك بثبات الشرعي، وبني الشركة 
 معدل األرباح طيلة عمر اإلصدار مقارنة بـ )شهامة( والصناديق األخرى.

 :رب العاملع مناذج لستخدام الرصكوك اإلسالمي  السيادي  يف متويل مشاريع البىن التحتي  -4
أكثر يف  التحتية أكثر على البنوك، لكن أصبح التوجه يتزايد كان االعتماد يف متويل مشاريع البىن

ل املموّ  البنوك هي" :(*)حنو األسواق املالية يف هذا اجملال، يقول "مايكل بينيت"السنوات األخرية 
التقليدي للديون ملشاريع البنية التحتية، لكنها بدأت يف االنسحاب من هذا النوع من اإلقراض؛ وأدت 

ل مستثمرو األسواق . وحيتالتشريعية واإلجرائية إىل تقليل رغبتها يف املخاطر األطول أجالً التغيريات 
ون ملشاريع ل للديوا حمل البنوك كمموّ لهم من أن حيلّ الرأمسالية، من الناحية النظرية، مكانة جيدة تؤهّ 

مع ارتباط ضعيف  ،ألن هناك مشاريع كثرية تتيح عائدات مرتفعة نسبياً  البنية التحتية، وذلك نظراً 
ئة جديدة أن متويل الديون ملشاريع البنية التحتية يعترب ف باألشكال األخرى ألدوات الدخل الثابتة. إالّ 

وغري مألوفة من فئات األصول ملعظم مستثمري األسواق الرأمسالية. ونتيجة لذلك، البد أن تشارك  متاماً 
ة يف ض زيادة رغبة مستثمري األسواق الرأمساليمؤسسات الوساطة املالية يف جهود تسويق كبرية بغر 

مشاريع البنية التحتية، وجيب كذلك جتميع االستثمارات على حنو جاذب هلذا النوع من 
(10)".املستثمرين

 

                                                                 

  مدير قسم العقود االشتقاقية والتمويل المهيكل، البنك الدولي. -(*)
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ليس شرطاً أن يتم استخدام الصكوك اإلسالمية خاصة السيادية منها للتمويل يف حالة وجود عجز 
د و جعدم و يف حالة  حىتمشاريع البىن التحتية متويل يف موازنة الدولة فقط، فقد يتم استخدامها يف 

وهنا  لتكلفةاا تتميز به من ضخامة يف ملذلك العجز، ألن ذلك سيخفف من األعبا  على موازنة البالد 
مى بالفرنسية )أو ما يس، وأيضاً إلنشا  شراكة بني القطاعني العام واخلاص تصبح حالة العجز هي األَوىل

  .إذا كان التمويل جزئيًا بالصكوك اإلسالمية( PPPاختصاراً 
دول  10بل أكثر من أمريكي من ق   دوالرمليار  73.1قد مت إصدار صكوك بنية حتتية بقيمة ل

واململكة العربية ( % 61من هذا اإلصدار )ماليزيا  تكروحت .2015و 2002بني عامي خمتلفة 
يف إصدار صكوك البنية  األوىلثة الاملراتب الث( % 7)العربية املتحدة  واإلمارات( %  30)السعودية 

ويف هذا الصدد، يتم  ،التحتية. ويتم تقدمي نسبة كبرية من استثمارات البنية التحتية ملشروعات النقل
استخدام الصكوك على نطاق واسع يف متويل مشروعات املطارات، والسكك احلديدية، والطرق السريعة 

 .(11) على مستوى العامل
ومن بني التجارب الرائدة يف العامل فيما خيص متويل مشاريع البىن التحتية بالصكوك اإلسالمية 

 نذكر ما يلي:
  ماليزيا: -

صكوك عدة إصدارات من ال شهدتحيث يف العامل ماليزيا أكرب سوق للتمويل اإلسالمي  عتربت
كانت الريادة   2008و  2007)باستثنا  عامي  من حيث قيمة اإلصدار لتحتل املرتبة األويل عاملياً 

املاضي عندما  أوائل التسعينيات من القرن يعود إىليف الصكوك فأما التطور احلقيقي  .لإلمارات العربية(
بإصدار وطرح الصكوك اإلسالمية للتداول للمرة األوىل يف السوق  قامت شركة )شيل إم.دي. إس(

، تبع ذلك إصدار العديد من األدوات املالية اإلسالمية مما أدى إىل تعميق سوق 1990احمللي عام 
 .(12)رأس املال اإلسالمي يف ماليزيا واتساعه

متويل عمليات إنشا  وتطوير عدة  الصكوك السيادية يف ماليزيا خاصة إىلدف إصدارات هت
مشروعات عمالقة يف جمال البنية التحتية واملشاريع التنموية مثل املطارات وصناعة البرتوكيمياويات 

 قدفونتيجة لذلك  .لبنا  حمطة طاقة كهربائية 1995كان أول إصدار هلا عام   وقد، والعقارات وغريها
أن  ، كما2011يف عام  % 17.17ارتفعت مسامهة الصكوك السيادية يف الناتج احمللي اإلمجايل إىل 

يف مشاريع البنية  2011عام ذلك المن الصكوك السيادية مت استثمار أمواهلا يف  % 10ما يقارب من 
 .(13)التحتية

 Danaتعترب أشهر الصكوك السيادية يف ماليزيا تلك املوجهة لتشييد مرتو األنفاق واملعروفة بـ: 

Infra  يونيو  14وهي شركة مملوكة بالكامل لوزارة املالية، مت إنشاؤها وفق قرار اجمللس االقتصادي يف
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بتفويض تية و هبدف رئيس وهو متويل مشاريع البنية التح 2011مارس  3وتأسست رمسيًا يف  2010
وصدرت وفق برنامج حكومي يهدف إىل مجع  هذه األخرية، وهي صكوك مضمونة من من احلكومة

 754.99مليار رينغت ماليزي ) 2.4مليار رينغت ماليزي، مت حتصيل دفعة أوىل منها مببلغ  8مبلغ 
   . (14)لتمويل مرتو األنفاق يف العاصمة كواالملبور 2012مليون دوالر( سنة 

من أهم أنواع  "GIIالصكوك السيادية املسماة "إصدار االستثمار احلكومي أيضًا تعترب كما 
الصكوك اليت تصدرها احلكومة لتمويل نفقات التنمية، يتم بيع هذه الشهادات باملزاد العلين من ق بل 

( كوكيل إصدار للحكومة، تعتمد على صيغة Bank Negara Malaysiaالبنك املركزي املاليزي )
مليار  5إىل  2ع العينة )أي البيع وإعادة الشرا (، يرتاوح حجم اإلصدار من هذه الشهادات من بي

كان   2012عامًا، ويف مايو  15و  10، 7، 5، 3رينغت ماليزي وبآجال استحقاق ترتاوح بني 
 .(15)من برنامج االقرتاض احلكومي % 44.7حجم هذا اإلصدار ميثل 

ية ماليزيا بريهارد" اليت تعد اإلصدار األكرب يف العامل، ُأطلقت كما توجد أيضًا "الصكوك السياد
، واليت مت فيها جتاوز حجم 2045ابريل  15سنة أي إىل  30لتمتد إىل أجل  2015ابريل  15يف 

مليار رينغت ماليزي(،  32.8مليار دوالر أمريكي ) 9االكتتاب يف الصفقة ومتكنت من جذب مبلغ 
وتتوجه لتمويل السلع املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية واألصول القابلة وهي من نوع صكوك الوكالة 

 .  (16)للتأجري واألصول غري املادية املدرة للدخل
عد إنشا  املطار امللحق للمطار الرئيسي الدويل يف كواالملبور من املشاريع اليت مت متويلها بالصكوك ويُ 

 مطارات شركةمن طرف لتمويل هذا املطار  2014سنة مت إصدار صكوك مشاركة اإلسالمية، حيث 
مليون دوالر( كجز  من  305بقيمة مليار رينغت ماليزي ) (MAHB) دي اتش يب القابضة ماليزيا

وهو خمصص للرحالت  ،2ما يعرف مبطار كوالملبور رقم  وهومليار رينغت،  4تكلفته اليت تصل إىل 
 إصدار صكوكبوقد قامت شركة مطارات ماليزيا القابضة بعد ذلك  .(17)وآسيوياً  منخفضة السعر حملياً 

 ةالشرك وستستخدم ت ماليزيينغر مليار  2.5يف إطار برنامج متويل ال يتجاوز  2020مشاركة يف سنة 
 ادةإع أو/و العامة االستثمارات العامل، املال رأس متطلباتتمويل ل الصكوكهذه  إصدار عائدات

 عةالشري مع أنشطتها املتوافقو  هلا التابعة الشركات أو/و MAHB كةشر  متويل ،قروض أي متويل
 .(18)اإلسالمية

  إندونيسيا: -
أت جتربتها يف بد سيا ثاين أكرب سوق للصكوك يف دول شرق آسيا من حيث احلجم،ينو ندإتعترب 

دونيسية ( اإلنPT Indosat Tbk) م، حيث قامت شركة2002عام  اإلسالميةصدار الصكوك إ
ستخدامه يف متويل الأمريكي،  دوالرمليون  19مبدأ املضاربة بقيمه على  صك استناداً  بإصدار
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صدار الصكوك ، مث تواىل بعد ذلك إوالالسلكيةالسلكية  االتصاالتمشروعات البنية التحتية يف قطاع 
 .(19)أمريكي دوالرمليار  13 تعادل اإلمجاليةصك قيمتهم  98يف إندونيسيا ليصل عددها إىل 

بين الصكوك سيا بدأت احلكومة يف تينو ندإوبعد أن وافقت اهليئة الشرعية العليا يف  2008يف مايو 
من سوق األوراق املالية  % 7.4تشكل الصكوك نسبة و اإلسالمية كمصدر للتمويل وتوفري السيولة. 

 .احلكومة نويرجع خربا  املالية هذا األمر لكون سوق الصكوك مستهدفة بشكل أكرب م ،سياينو ندإيف 
وبتوصية من صندوق النقد الدويل بتطوير صناعة الصكوك اإلسالمية خاصة إندونيسيا  تقوم

وهتدف إىل زيادة حجم إصدار  2016سنة خالل خطة رئيسة كشفت عنها  السيادية منها من
ل مقابة واليمن إصدار الدين اإلمجايل على مدار السنوات العشر امل % 50الصكوك السيادية إىل حنو 

على أساس سنوي مع تشجيع  % 5إصدار الصكوك السيادية بنحو  وسيزيد العام املاضي. % 13
 .(20)الوكاالت احلكومية على استخدام الصكوك لتمويل مشروعات البنية التحتية والزراعة والتعليم

  باكستان: -
منح اجمللس  2016يف سبتمرب حيث  ،إصدارات الصكوك يف باكستاندعمت التعديالت الضريبية 

االحتادي لإليرادات يف باكستان الصكوك معاملة ضريبية مماثلة للسندات التقليدية، وجذب هذا جمموعة 
مليون  29.8)مليار روبية  3.12واسعة من املصدرين من بينهم بايكو أويل باكستان اليت مجعت 

مليار روبية  1.3 مجعت عرب إصدار صكوك باستخدام ضمان ائتماين وشركة غين جاسس اليتدوالر( 
، وتتوجه الصكوك يف 2017فرباير عرب إصدار صكوك يف طرح خاص شهر مليون دوالر(  12.4)

 باكستان خاصة لتمويل مشاريع الطاقة املتجددة.
عرب إصدار مليون دوالر(  82.14)مليار روبية  8.6وتعتزم باكستان جاسبورت كونسرتيوم مجع 

 .بنا  ثاين مرفأ السترياد الغاز الطبيعي املسال يف البالدصكوك ألجل سبع سنوات لتمويل 
مليار دوالر عرب إصدار من الصكوك بالدوالر  2016يف أكتوبر قد مجعت باكستان كانت و 

 بقيمة صكوكاً ستضمن أعلنت أهنا  بعد أن .األمريكي جتاوزت طلبات االكتتاب فيه احلجم املطلوب
 الطاقة وليدلت البالد يف حمطة أكرب رابع سيصبح ما لتمويل (دوالر مليون 955) روبية مليار 100

 .(21)االقتصادي النمو تعرقل اليت الطاقة نقص مشكلة ملواجهة حماولة يف الكهرومائية
  تركيا: -

صدار صكوك اليت قامت بإ اإلسالميةمن أوائل الدول ، و عد تركيا من الدول اليت تتعامل بالصكوكتُ 
متويل العديد من املشروعات عرب أدوات الصكوك اليت تراها أكثر جناعة من جنحت يف قد ، و االستثمار

مليون  200م بإصدار صكوك مشاركة مببلغ 1984 حيث قامت يف سنة التقليدية، السندات املالية
 . )جسر حممد الفاتح) لتمويل بنا  جسر معلق على مضيق البسفور دوالر
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 2012تبعته اخلزانة الرتكية عام مث  2010وك عام وقد بدأ البنك الرتكي الكوييت بإصدار الصك
 2010وقد بلغت اإلصدارات احلكومية من الصكوك منذ عام  .مليار 1.5بإصدار صكوك بقيمة 

 .(22)مليار دوالر( 7.16مليار لرية ) 26.8حنو  2016إىل يونيو/حزيران 
  اإلمارات: -

 التجارب الناجحة يف إصدار الصكوك اإلسالميةمن أهم  دولة اإلمارات العربية املتحدة جتربةعد تُ 
والذي العاصمة أبوظيب  يف، ويعد مينا  خليفة مبا فيها الصكوك السيادية املوجهة لتمويل البىن التحتية

اضطراد ب ، من أهم مشروعات البنية التحتية ومسامهًا قويًا يف الناتج احمللي اإلمجايل2012افتتاحه يف  متّ 
ساهم أيًضا يف تعزيز يفإنه يف استقبال وتصدير البضائع واخلدمات وتوزيعها  ملسامهةباعام، و  عامًا بعد

أحد  اعتبارهبالنمو االقتصادي والصناعي والتجاري من خالل مدينة خليفة الصناعية اجملاورة للمينا ، 
  .يف تعزيز قطاع النقل البحري والتجارة سرتاتيجيةاالاملرتكزات 

 اإلسالميملؤسسات اخلاصة بإصدار هذه الصكوك، ومنها بنك ديب كما أن هناك العديد من ا
ميتلك أكرب قاعدة أصول يف دولة اإلمارات، وأول مصرف إسالمي متكامل اخلدمات، وهناك  يالذ

أيًضا بورصة ديب الشركة القابضة لسوقي ديب املاليني، واليت أنشأت أول برنامج ادخار يطابق أحكام 
  .الشريعة اإلسالمية يف العامل

ذه هل عاصمةكديب   إمارةمن عامل اإلصدار األكرب للصكوك اإلسالمية على مستوى القد انطلق ل
عام  بنك ديب بدأ نشاطقد ، و 2017مليار دوالر يف عام  4.25طرح حوايل مت لصكوك حيث ا

يف إصدار هذه الصكوك، كما قامت حكومة ديب ممثلًة يف دائرة الطريان املدين بالتوقيع مع ستة  2007
 تارة حبجم مليار دوالر أمريكي متبنوك إسالمية حتت إدارة بنك ديب اإلسالمي؛ إلصدار صكوك إج

 .الدويل تغطيتها بالكامل لتمويل توسعات مطار ديب

ونتيجة لتوسعها يف إصدار الصكوك، أفادت شهادات صادرة من وكاالت تصنيف عاملية 
تطوير بنية ي إمكاناهتا و ومؤسسات مالية بأن مكانة ديب كعاصمة لالقتصاد اإلسالمي تستطيع أن تقوّ 

 .إلصدار الصكوك على صعيد منطقة الشرق األوسطحتتية داعمة 

  السعودي : -
ستصبح ة السعودية العربييف تقرير لوكالة التصنيف االئتماين "موديز"، أشارت الوكالة إىل أن اململكة 

حت الوكالة أن تتفوق اململكة على ماليزيا ، ورجّ 2020األضخم يف حجم الصكوك السيادية عام 
الدولة السيادية اليت متتلك أكرب خمزون من الصكوك احلكومية طويلة األجل بوصفها  2020عام 

يف املائة على  45املستحقة، ومن املتوقع أن ترتفع حصتها من الصكوك يف إمجايل الدين احلكومي إىل 
وصلت حصة  2019حبلول عام وأشارت الوكالة إىل أنه  .(23)حنو مماثل ملاليزيا والثانية بعد الشارقة
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-2017يف املائة، ولفتت إىل أنه خالل الفرتة  50الصكوك من إمجايل التمويل احلكومي إىل أكثر من 
صدر سيادي للصكوك طويلة األجل، حيث جتاوز إمجايل إصدارات أصبحت اململكة أكرب مُ  2019

 ، متجاوزة ماليزيا وإندونيسيا،2019 - 2017مليار دوالر خالل  61الصكوك احمللية واخلارجية 
 .(24)ر الصكوك السيادية ألكثر من عقداصدإاللتني كانتا رائدتني يف 

–2010الفرتة  )يفيف اململكة العربية السعودية أبرز مشاريع البىن التحتية املمولة بالصكوك 
مليار دوالر مضمونة  4متمثلة يف إصدار اهليئة العامة للطريان املدين صكوكًا بقيمة كانت (  2012

اريع مطار امللك عبد العزيز اجلديد جبدة، ومن بني هذه املش تطويرستخدم يف املالية لتُ بل وزارة من ق  
أيضًا إصدار الشركة السعودية للكهربا  اليت تعد أضخم شركة خدمات يف الشرق األوسط صكوكًا 

 .(25)مليار دوالر الستخدامها يف مشاريع الطاقة 1.75بقيمة 
 نورة بنظامباملدينة املالدويل توسعة مطار األمري حممد بن عبد العزيز بعد أن مت تطوير و و كذلك 

(BOT  تشغيل-بنا-،)مليون مسافر  3إىل  5بعد أن مت رفع طاقة استيعاب املطار من و  حتويل
، ينوي املسؤولون توسعة بعض ملحقات املطار بالصكوك اإلسالمية، إضافة إىل 2015سنويًا سنة 

  رى باململكة بنفس الطريقة.تطوير وتوسعة مطارات أخ
إصدار الشركة السعودية للكهربا  يف  2019وتتمثل أبرز إصدارات الصكوك احلكومية خالل العام 

 ملدة عشر سنوات.  % 4.22مليار لاير سعودي مبعدل عائد  4.5بقيمة  اً صكوك
جتدر اإلشارة يف آخر عرض هذه التجارب، إىل أن هناك توجه يف السنوات األخرية إىل إصدار 

ويل متنوع من الصكوك السيادية ويسمى "الصكوك اخلضرا "، وهي تلك الصكوك اليت هتدف إىل 
طاقة املتجددة، تمويل مشروعات الها تلك املتعلقة ببسالمة املناخ و البيئة، ومن تمهتاليت  شروعاتامل

 يةاملناخ اتتغري لا، التكيف مع ومحايتها من التلوث لنفايات، اإلدارة املستدامة للمياهيف ا حسن التصرف
ُتصدر خصيصًا  جلهي سندات مديونية طويلة األو  )bonds climate (سندات املناخومنها 

 ... وغريهاوالذكية . اجلديدة املدن لتمويل مشاريع ختفيف تأثريات تغري املناخ والتكيف معها،
در وبدأ ينتشر منذ سنوات، عندما أص "سوق التمويل النظيف"وهي ابتكار حديث يطلق عليه 

ن الذين ، ليجتذب املستثمري2008يف سنة  سندات وفق هذه الشروطالبنك الدويل أول منوذج ل
يبحثون عن االستثمارات املستدامة وجيعلون املعايري البيئية واالجتماعية جز ًا أساسًا من نشاطهم 

وتعترب ماليزيا أول بلد إسالمي يطلق هذه الصكوك بدعم من الصندوق السيادي املاليزي  .االستثماري
يقة للبيئة، كما ، وكان اهلدف منها خلق استثمارات ملشروعات صد2015وذلك يف منتصف عام 

تقدم خياراً جديداً للمستثمرين الراغبني يف استثمار يوافق مبادئ الشريعة اإلسالمية ويسهم يف احملافظة 
 .(26)على البيئة اليت عين هبا اإلسالم عناية خاصة وأوصى باحملافظة عليها
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جزء منه يف  أواملوازن  كيف ميكن الستفادة من آلي  الرصكوك اإلسالمي  يف متويل عجز   -ثانياا 
 ؟:بالرتكيز على متويل مشاريع البىن التحتي   اجلزائر

 اإلسالمي  اليت ميكن استخدامها لتمويل مشاريع البىن التحتي : أنواع الرصكوك -1
ميكن أن يكون متويل مشاريع البنية التحتية جز اً من متويل عجز املوازنة للدولة ألنه ضمن اإلنفاق 

)موازنة التجهيز(، وميكن تبيان أنواع الصكوك اليت ميكن استخدامها هلذا الغرض من خالل الرأمسايل 
 ما يلي:

: هذا النوع من الصكوك السيادية يناسب متويل املشاريع املولدة صكوك املضارب  واملشارك  -1-1
بح أو اخلسارة يف ر للدخل أو لإليراد وفقًا لصيغة املضاربة أو املشاركة على أن يشارك املكتتبون يف ال

نتيجة أعمال املشروع، مثاًل إجناز طريق سريع يتقاضي رسومًا من مستعمليه أو حمطات الطاقة الكهربائية 
واملوانئ واملطارات وغريها. وميكن للدولة أن تقوم بشرا  حصص محلة هذه الصكوك بالتدريج وفق 

 كة املتناقصة.ع من خالل ما يُعرف باملشار برنامج حمدد وعلى مدى فرتة زمنية معينة حىت تسرتجع املشرو 
وُتستخدم حصيلة االكتتاب فيها إلنشا  املباين والطرق ومد اجلسور، صكوك السترصناع:  -1-2

أومن ميثله  لأو إنشا  حمطات الطاقة الكهربائية وحتلية املياه، وغريها وذلك من خالل االتفاق مع املموّ 
 عند إجنازه )بصفتها وكياًل عن محلة الصكوك(.على بنا  املشروع وتسليمه للدولة 

( SPVتقوم الشركة اليت متثل محلة الصكوك وتتوىل إصدارها )ولتكن الشركة ذات الغرض اخلاص 
وبطلب من الدولة بصفتها املنشئ، بالتعاقد مع شركة مقاوالت إلجناز مشروع أو مرفق بعقد االستصناع، 

املنجزة  تقوم الشركة املصدرة بدفع مثن املشروع إىل الشركة وعند قفل باب االكتتاب وجتميع احلصيلة
 ويصبح املشروع ملكًا حلملة الصكوك، وتصبح عائدات املشروع هي عائد الصكوك.

ميكن أن يقوم محلة الصكوك ببيع املشروع للدولة بعد ذلك وهذه األخرية تدفع مثنه بالتقسيط 
حلملة الصكوك ويكون السداد من عائدات املشروع اليت تؤول إليها بصفتها املالك، وُيستحسن أن 

بالتايل و يكون لفرتة متوسطة األجل حىت ال يكون مرهقًا مليزانية الدولة، حىت تنتهي عملية التسديد 
 إطفا  الصكوك. 

للتداول خاصة قبل بد  املشروع أو  القابلية وعدم الدين ثبات مشكليت عقد االستصناع من يعاين
 بيع إلنشا  مشروع، االستصناع عقد استخدام حال املتاحة يف بعد إجنازه وبيعه للدولة. ومن اخليارات

 خمرجاً  احلالة هذه يف التصكيك يكونو  منافع، صكوك من خالل إصدار إنشائه بعد املشروع منافع

منافع  من املستثمرين الستفادة وفرصة املستهدف، والربح املنجزة الستعادة تكاليف اإلنشا  للشركة
 .(27)التداول خباصية تتمتع تصبح الصكوك احلالة املشروع. ويف هذه
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ميكن استخدام صكوك الّسلم يف متويل مشروعات البنية التحتية بعقد الّسلم صكوك الّسلم:  -1-3
حبيث تصبح حصيلة االكتتاب يف الصكوك متثل رأس مال الّسلم ويصبح املشروع ملكًا حلملة تلك 
الصكوك، وهنا تقوم الدولة بإبرام عقد استصناع )بشكل مواز ( مع مقاول أو شركة منجزة للمشروع 

بلغ واستالم املشروع يصبح ملكاً حلملة الصكوك، وعائداته تؤول إليهم. وميكن أن يتم وعند تسديد امل
 بيع املشروع للدولة بعد ذلك بالتقسيط وبنفس الصيغة اليت رأيناها يف االستصناع.

وميكن متويل مشروعات البنية التحتية بعقد الّسلم يف املنافع )إجارة املوصوف يف الذمة(، لكن من 
الصيغة املخاطر السوقية لقيمة منافع املشروع يف املستقبل، إضافة إىل عدم قابلية الصكوك عيوب هذه 

 . (28)للتداول إال حني االنتها  من إنشا  العني املوصوفة يف الذمة
لصكوك اإلجارة عدة أشكال وصور، وسنتناوهلا بشي  من التفصيل ولكن صكوك اإلجارة:  -1-4

 صكوك إصدار للحكومات ميكن املثال سبيل فعلىاملنشآت الكربى، بالرتكيز على إجارة املعدات و 

 ال تراها، عامة مصلحة لتحقيق إقامتها احلكومة يف ترغب واليت عام نفع ذات مشاريع لتمويل اإلجارة
 املستأجر هي هنا احلكومة تكون حيث وغريها، والسدود والطرق اجلسور بنا  كتمويل الربح، بغرض

 بصفتها-احلكومة  تقوم مث للدولة، املؤجرة هذه األعيان مالك مبثابة هم الذين الصكوك أصحاب من

 هبا. واالنتفاع الستخدامها للمواطنني املشاريع تلك بإتاحة -مستأجراً 
مشاريع  ل( تريد استخدام الصكوك يف متويلوقد تتم العملية بشكل آخر، حبيث أن الدولة )املتموّ 

مدرة للدخل كإجناز مطار أو مينا  مثاًل )مداخيله من رسوم الطائرات والبواخر(، فتقوم الدولة باالتفاق 
مع شركة منجزة للمشروع وبضمانات قوية لشرائه منها، مث تقوم بعد ذلك بإنشا  شركة ذات غرض 

صيلة االكتتاب تدفعها الشركة ذات الغرض اخلاص إىل خاص إلصدار صكوك وطرحها لالكتتاب، وح
الشركة املنجزة للمشروع فتنتقل امللكية إليها، مث بعد ذلك تؤجره للدولة بأجرة معلومة ومتفق عليها 
وأقساط اإلجيار حتو ل إىل محلة الصكوك كعائد دوري هلم، وبعد مدة حمددة تقوم الدولة بشرا  املشروع 

 .بقيمة املشروع يف السوقأو بسعر متفق عليه عند الشرا  األول أو بقيمته اإلمسية إما 
ومن الصور الشائعة لصكوك اإلجارة، إجارة األصل ملن باعه إجارة منتهية بالتمليك، وهي صورة 

ل هنا )أي الدولة( هو املالك للمشروع، ويكون التمليك دفعة واحدة مشاهبة للسابقة ولكن يكون املتموّ 
هناك إشكاالت فقهية كثرية مرتبطة هبذا النوع من الصكوك مثل: طبيعة امللكية هل هي أو بالتدريج، و 

نفعية أم قانونية، مدى احتوائها على العينة احملرمة، مدى مشاهبتها لبيع الوفا  أو االستغالل، شبهة بيع 
 .إخل د املستأجر بشرا  األصل بثمن حمدد مسبقًا )القيمة اإلمسية( كما أشرنا...وشرط، تعهّ 

وخالصة القول ميكن استخدام صكوك إجارة اخلدمات يف متويل املشروعات مثل: التعليم، الصحة، 
 العقارية. والتنمية اإلسكان برامج متويل النقل، االتصاالت، وميكن استخدام صكوك إجارة املنافع يف
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كن فع واخلدمات، ميجتدر اإلشارة هنا إىل أن املوارد املالية املعبأة عن طريق صكوك إجارة املنا
الكية، رة أو أجور عمال أو موارد استهاستعماهلا يف مجيع أجزا  املشروع، سوا  كانت أعيانًا رأمسالية معمّ 

خالفًا للموارد املعبأة عن طريق صكوك األعيان املؤجرة اليت ال ميكن استعماهلا إال يف متويل األعيان 
 رة.املعمّ 

 تأجريها  ا  حمطة توليد كهربا  حبصيلة االكتتاب يف الصكوك، مثفعلى سبيل املثال، ميكن أن يتم بن
كمباين ومعدات للدولة وهذا ميثل تأجريًا للسلع الرأمسالية املعمرة، وميكن أن تتم العملية بصورة أخرى 
حبيث يتم تأجري احملطة وهي يف حالة تشغيل مبا فيها من عمال وموظفني وأنظمة معلومات للدولة، مث 

انة، األخرية إجياراً ثابتًا وهذا اإليراد ُيستخدم يف دفع رواتب املوظفني ومصاريف التشغيل والصيتدفع هذه 
 مث يوزع الباقي الصايف على املالك وهم محلة صكوك التأجري.

 مشاريع متويل تطوير يف الستخدامها مالية موارد توفري إىل مؤسساهتا إحدى أو الدولة حتتاج وقد

 متويل ألغراض هلذه املشاريع أو حىت العامل املال رأس توفري يف أو جديدة، مشاريع إنشا  يف أو قائمة

 ملدة طويلة، الدولة متلكها أصول منفعة مبقتضاها تبيع صكوك بإصدار فتقوم اجلارية، ميزانيتها

 إصدار حصيلة الصكوك، وتكون حلملة واآلالت، واملعدات واملصانع والسفن والطائرات كالعقارات

 .األصول هذه منفعة أجرة أو مثن هي الصكوك هذه

 طويلة معدة، ملدة أو باخرة أو طائرة أو عقار أو أصل: مصنع منفعة املصدرة احلكومة متلك وقد

 الستخدامها موارد مالية على احلصول يف وترغب نفسه، األصل متلك أن دون مثالً  سنة تسعني مثل

 أو املشروع هلذا العامل رأس املال متويل يف أو جديد، مشروع إنشا  أو قائم مشروع تطوير متويل يف

 اليت املنفعة الصكوك حلملة تبيع مبقتضاها منفعة صكوك تصدر أن تستطيع فإهنا اجلارية، حاجاته سد

 يف املصدرة وللحكومة املنفعة، هذه مثن هي إصدار الصكوك حصيلة وتكون الطويلة املدة هلذه متلكها
 مقابل سنوات مخس أو ثالث مثل أقصر ملدة الصكوك من محلة املنفعة هذه تشرتي أن احلالة هذه

 .(29)الصكوك هذه عائد هي هذه األجرة فتكون هلم تدفعها أجرة
 معلومات عن العجز املوازين يف اجلزائر: -2

سّجلت املوازنة العامة للجزائر عجزًا ملحوظًا يف السنوات األخرية وكان متذبذبًا بني االرتفاع 
 ل األرقام اآلتية:عجز سجّ هذا الواالخنفاض، فلو أخذنا مثاًل العشر سنوات األخرية جند أن 
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 2021 - 2012: تطور عجز املوازن  العام  يف اجلزائر خالل الفرتة  01اجلدول رقم 
 (*) املبلغ )مليار دج( السن 

2012 3973 
2013 3059.8 
2014 3438 
2015 4173.3 
2016 3236.7 
2017 1247.6 
2018 1913.5 
2019 2049.1 
2020 1533.3 
2021 2784.8 

ع اجلريدة: املصدر: قوانني املالية للسنوات املذكورة، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، مجيع األعداد متوفرة على موق
https://www.joradp.dz/HAR/Index.htm 

نشا  إبعد تسجيل أسعار النفط الرتفاع مستمر بداية من األلفية احلالية فّكرت سلطات البالد يف 
وسعره   قانون املاليةيف صندوق حتو ل إليه املبالغ املالية اليت تشكل الفرق بني السعر املرجعي للنفط

ان هناك ما يسمى بـ "صندوق ضبط فاألخري أكرب من األول و  الفعلي يف السوق عندما يكون هذا
ومًا، وكان ات احملروقات عماإليرادات"، وكان رصيده يتزايد مع االرتفاع املستمر ألسعار النفط وإيراد

 يف نفس الوقت ُتستعمل أمواله لتغطية العجز يف موازنة البالد.
، بل 2014لكن رصيد هذا الصندوق بدأ يتناقص تدرجييًا منذ اهنيار أسعار النفط منتصف سنة 

جهة  من ةملوازناأصبح التناقص كبرياً ومتسارعًا نظراً الخنفاض موارد الصندوق من جهة وارتفاع عجز 
، لكن مع ذلك بقي الصندوق مفتوحًا من 2017أخرى، حىت نفذ رصيد الصندوق مع بداية سنة 

الناحية احملاسبية أو القانونية حبيث تدخل إليه أي مبالغ تسجل الفرق بني السعر املرجعي وسعر السوق 
لتغطية نة الس ويف نفسللنفط )إذا كان األخري أكرب من األول( مث ال تلبث أن خترج منه مرة أخرى 

 يف اجلدول اآليت: منذ إنشائهالعجز يف املوازنة. وميكن استعراض األرقام اليت متثل تطور رصيد الصندوق 
 

                                                                 

  .عند تقديم هذه الورقة 11/01/2021دج بتاريخ:  132.18دوالر أمريكي =  1 -(*)
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 للجزائر تطور رصيد صندوق ضبط اإليرادات:  02اجلدول رقم 
 رصيد الصندوق  السنوات

 )مليار دج(
 تمويل عجز الموازنة

 )مليار دج(
2000 232.137 0 
2001 171.534 0 
2002 279.780 0 
2003 320.892 0 
2004 721.688 0 
2005 1842.686 0 
2006 2931.045 91.53 
2007 3215.530 531.952 
2008 4280.073 758.18 
2009 4316.465 364.282 
2010 4842.837 791.938 
2011 5381.703 1761.455 
2012 5633.752 2283.260 
2013 5563.5 2132.471 
2014 4408.5 2965.7 
2015 2072.5 2886.5 
2016 840   
2017 0  

 : Données du ministère des finances, direction générale de la prévision et des politiques, surالمصدر: 

www.dgppmf.gov.dz  .ومصادر أخرى للمقارنة والتأكيد 

وتزايد العجز أو بقائه قائمًا بعد ذلك، فّكرت  2017صندوق ضبط اإليرادات سنة  ومع نضوب
السلطات يف موارد مالية أخرى لتمويل هذا العجز فكان اللجو  إىل سياسة التيسري الكمي 

Quantitative easing قرار احلكومة باللجو  إىل هذا احلل جعلها تضغط . يف نفس تلك السنة
)بنك اجلزائر( من أجل توفري اإلطار القانوين هلذه العملية، وهو ما مت بالفعل من على البنك املركزي 
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( من 26/08/2003الصادر يف:  11-03خالل تعديل قانون النقد واالئتمان )وهو األمر رقم: 
 :)30(مكرر واليت أصبحت تنص على ما يلي 45خالل إضافة املادة 

ذ، بنك اجلزائر ابتدا ً من دخول هذا احلكم حّيز التنفيبغض النظر عن كل األحكام املخالفة، يقوم 
سنوات، بشرا  مباشرة من اخلزينة، السندات اليت تصدرها هذه األخرية، من  5بشكل استثنائي وملدة 

 أجل املسامهة على وجه اخلصوص، يف:
 تغطية احتياجات متويل اخلزينة. -
 متويل الدين العمومي الداخلي. -
 الوطين لالستثمار.متويل الصندوق  -

وطبعًا مل يكن أمام احلكومة خيارات كثرية ملواجهة األزمة املالية اخلانقة اليت متر هبا البالد لذلك 
جلأت إىل هذا احلل، خاصة وأنه ميثل استدانة داخلية وهي أهون الشرّين مقارنة باالستدانة اخلارجية 

اضي ويف عز ق النقد الدويل يف تسعينيات القرن املاليت عانت منها اجلزائر كثرياً ومن تبعاهتا مع صندو 
ادي واملايل ن للشأن االقتصو األزمة األمنية اليت عرفتها البالد. إال أن التخوف الذي طرحه خربا  وحملل

سنوات كاملة، إضافة إىل عدم وضع سقف  5اجلزائري هو إطالة عمر هذه الرخصة االستثنائية إىل 
ن بنك اجلزائر يسمح بانكشاف حساب اخلزينة العمومية مي السابق كان . ففمن حيث املبلغ حمدد هلا

من اإليرادات  % 10أشهر( حبد أقصى يقدر بـ  8يومًا ) 240خالل تقدمي تسبيقات ال تتجاوز مدهتا 
، واآلن مبوجب هذا النص القانوين اجلديد أصبح )31(العادية للدولة واملثبتة خالل ميزانية السنة املاضية

لبنك اجلزائر أن مينح قروضًا للخزينة مقابل سندات دين فقط )أي بدون تغطية حقيقية لطبع  مسموحاً 
النقود اليت تكون عادة بالعمالت األجنبية الصعبة(، وهذه القروض غري حمددة السقف كما يف السابق، 

 سنة حسب تصرحيات املسؤولني. 30أو  20وغري حمددة املدة، ومدة السداد متتد إىل 
وتوقف املبلغ  2019إىل هناية شهر يناير  2017هذه العملية من منتصف شهر نوفمرب  امتدت

مليار  53.2)ما يعادل  )32(مليار دج 6556.2اإلمجايل الذي مت ضخه يف االقتصاد مبوجبها عند 
من الناتج الداخلي اخلام للجزائر سنة  % 30.6دوالر أمريكي بأسعار ذلك الوقت(، أي ما ميثل 

 ، وهي نسبة معتربة.2018
لذلك ومن أجل كل ما سبق، كان اقرتاحنا باللجو  إىل استخدام أداة الصكوك اإلسالمية لتعبئة 

املالية لدى األفراد واملؤسسات وتوجيهها لتمويل االقتصاد الوطين خاصة منها ما تعلق بتمويل املوارد 
يكون له أن  كنميتلك املشاريع بعض ألن  ،تحتية واليت تدخل ضمن موازنة التجهيزمشاريع البىن ال

عائد، وهو ما من شأنه أن خيفف عن املوازنة العامة للبالد باعتبار أن تلك املشاريع تتطلب مبالغ 
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ألجور ا واليت تتشكل يف معظمها منمعتربة، وال ميكن استخدام الصكوك لتمويل موازنة التسيري 
 .اتبوالرو 
 متطلبات اإلطار القانوين للرصكوك اإلسالمي  يف اجلزائر: -3

ال ميكن اإلقرار بأنه يوجد حاليًا اعرتاف قانوين وصريح بالصكوك اإلسالمية يف اجلزائر سوا  منها 
 اجلزائر ال علوم أن القانون التجاري يفبالنسبة للصكوك اخلاصة فمن املاخلاصة أو السيادية احلكومية، ف

حقوق  إصدار صكوك االستثمار بصفتها متثلوال يتيح اإلسالمية، يعرتف بأداة مالية إمسها الصكوك 
حصص يف شركات دون أن يكون  ملكية متساوية القيمة ومشاعة يف أعيان أو منافع أو خدمات، أو

هم يتيح القانون لشركات األسهم إصدارها هي إما أس حلامليها صفة املسامهني، فالقيم املنقولة اليت
 )وهي ال تشكل بدياًل عن الصكوك جبميع أنواعها( أو سندات بفائدة ربوية حمرّمة.

للصكوك  سلذلك ميكن إضافة فقرة للفصل املتعلق بالقيم املنقولة اليت تصدرها شركات املسامهة تؤسّ 
 :)33(اإلسالمية، باعتبارها متثل

 جارة.لم واالستصناع واإلمشاعة يف أعيان أو منافع أو خدمات لصكوك املراحبة والس   حقوق ملكية -

حقوق ملكية مشاعة يف موجودات مشروع معني دون أن يكون حلاملها صفة وحقوق والتزامات  -
 سمح بإضافة الصكوك اإلسالمية كنوع مناملساهم )صكوك املشاركات كاملشاركة واملضاربة(، حيث يُ 

بتداوهلا يف و قيم املنقولة املتداولة يف السوق املايل اجلزائري واملذكورة يف أحكام القانون التجاري أنواع ال
 .)34(بورصة اجلزائر

اق ضيق موجوداً ولو على نطكان اإلطار القانوين   أن أما بالنسبة للصكوك السيادية فيمكن اعتبار
 2018من قانون املالية لسنة  93جداً، ولكنه حيتاج إىل الكثري من التوضيح، فقد جا  يف املادة 

 مايلي:
"يرخ ص لوزير املالية القيام مبا يأيت: ... إصدار سندات سيادية، على املدى املتوسط والطويل، موّجهة 

ات ملشاركة يف متويل املنشآت، و/أو التجهيزات العمومية ذلألشخاص الطبيعيني واملعنويني، من أجل ا
 .)35(الطابع التجاري للدولة"

وبالرغم من أن قانون املالية املذكور ال يشري إىل أي صفة إسالمية لتلك السندات السيادية، إال 
 ( جا  يف عرض األسباب أو89أن مشروع ذلك القانون )وقد كانت املادة املذكورة حتمل فيه رقم 

 :)36(شرح هذه املادة مايلي
"ويهدف اقرتاح إصدار السندات السيادية يف إطار التمويل التسامهي، املسّمى إسالمي، وفقًا ملا هو 

، إىل إشراك مالكي السندات املكتتبة لتمويل مشاريع البىن 2018مقرتح يف مشروع قانون املالية لعام 
 للدولة".التحتية و/أو التجهيزات ذات الطابع التجاري 
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عبارة  قد بقيتفومبا أن قانون املالية )يف صيغته النهائية( ال يشري إىل عرض األسباب أو الشرح، 
ال تفيد بالضرورة بأهنا إسالمية، ويبقى هذا اإلطار القانوين غامضًا رغم لوحدها "السندات السيادية" 

 .جلزائر املستقلةأنه أول حماولة لتقنني عملية إصدار الصكوك اإلسالمية يف تاريخ ا
 03-20مث جا  بعد ذلك اعرتاف آخر أكثر وضوحًا بالصكوك اإلسالمية وذلك يف النظام رقم 

املتعلق بنظام ضمان الودائع املصرفية، حيث جا  فيه خبصوص كيفية استثمار األموال اليت تشارك هبا 
قيق يلي: "ال ميكن حت البنوك اإلسالمية وكذلك الشبابيك اإلسالمية يف صندوق ضمان الودائع ما

توظيف العالوات املتأتية من ودائع "شباك الصريفة اإلسالمية" إال من خالل شرا  سندات أو صكوك 
ال يقتصر  ا. ويبدو أن األمر هن)37(مصدرة أو مضمونة من طرف الدولة وتستجيب ملبادئ الشريعة"

 على الشبابيك اإلسالمية فقط بل يتعداه أيضًا إىل البنوك اإلسالمية كاملة الصفة.
 خاص بالصكوك اإلسالمية علىو إصدار قانون تفصلي نرى أنه من األفضل فإننا ذلك لكن مع 

بالنسبة  2013لسنة  30، ومنها البلدان اجملاورة )القانون رقم غرار الكثري من الدول العربية واإلسالمية
لمغرب(، إذ أن ذلك سيحل الكثري من اإلشكاالت ل بالنسبة 2013لتونس، وقانون التسنيد لسنة 

ركة شالقانونية والتنظيمية إلصدار وتداول الصكوك اإلسالمية يف اجلزائر، وميكن يف هذا الصدد أن تقوم 
وأن ال يقتصر دورها على جمال  SPV الشركة ذات الغرض اخلاصبدور  SRHإعادة التمويل الرهين 

 الرهونات العقارية من خالل تعديل النصوص القانونية املنظمة هلا.
 :وخالص  خامت 

 يف هناية البحث والتحليل هلذا املوضوع، ميكن تلخيص أهم ما ورد فيه وما مت التوصل إليه فيما يلي:
، وال تزال % 60وايل اإلسالمية حبمتثل الصكوك السيادية النسبة األغلب من حجم الصكوك  -

 منذ بداية هذه األلفية تقريبًا.يف العامل ماليزيا تتصدر الدول املصدرة هلا 
تعترب جتربة إصدار الصكوك اإلسالمية السيادية جتربة رائدة يف السودان، ومتثلت )حسب موضوعنا  -

هذا( خاصة يف إصدار شهادات املشاركة احلكومية )شهامة( لتمويل عجز املوازنة للدولة، وصكوك 
 االستثمار احلكومية )صرح( لتمويل مشروعات البىن التحتية واحلكومية.

إندونيسيا، باكستان، تركيا، اإلمارات والسعودية أهم الدول اليت خاضت جتربة متويل  تعترب ماليزيا، -
مشاريع البىن التحتية بالصكوك اإلسالمية السيادية، ومتثلت خاصة يف: املطارات واملوانئ، الطرق السريعة 

ية والالسلكية، كواجلسور، مشاريع الطاقة والطاقة املتجددة، مشاريع البرتوكيمياويات، االتصاالت السل
مع اإلشارة إىل االهتمام يف السنوات األخرية بإصدار "الصكوك اخلضرا " اليت توج ه لالستثمار يف 

 املشاريع اليت تراعي شروط السالمة البيئية.
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هناك تشكيلة متنوعة من أنواع الصكوك اإلسالمية اليت ميكن استخدامها يف متويل مشاريع البىن  -
 اصة يف: صكوك املضاربة واملشاركة، االستصناع، الّسلم، اإلجارة.التحتية، وتتمثل خ

عجز املوازنة  لتمويل استخدمت اجلزائر صندوق ضبط اإليرادات )الذي يتغذى بالفوائض النفطية( -
كان   2014، وبسبب اهنيار أسعار النفط بداية من منتصف سنة 2006العامة للدولة منذ سنة 

، مما أدى بالسلطات إىل اللجو  بعد ذلك إىل سياسة التيسري 2017نضوب موارد الصندوق سنة 
 الكمي لتمويل ذلك العجز، بكل ما متلكه العملية من خماطر.

تعترب الصكوك اإلسالمية السيادية إحدى البدائل اهلامة املقرتحة لتمويل عجز املوازنة يف اجلزائر  -
خاصة لتمويل مشاريع البىن التحتية ذات املردود االقتصادي واملايل، لكن يف غياب أي إطار قانوين 

ظار إصدار ي، يف انتينّظم إصدار وتداول هذه الصكوك يف البالد كان البد من تعديل القانون التجار 
 قانون خاص بالصكوك اإلسالمية على غرار العديد من البلدان العربية واإلسالمية. 

 اهلوامش واإلحالت:
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 محسن أيو عوض: مخاطر الصكوك اإلسالمية، ورقة بحثية متاحة على الرابط: -(3)
 www.jocc.org.jo/images/.../ZZ110531061318.ppt . 08/08/2012اإلطالع: تاريخ.    
 .2015آذار/مارس  29غسان الطالب: "الصكوك السيادية اإلسالمية"، صحيفة الغد، العدد الصادر بتاريخ:  -(4)

)5(- Sukuk Report (a comprehensive study of the global sukuk market): International Islamic 
Financial Market, 9th Edition, July 2020, p 43.   

)6(- Islamic Financial Services Board: Islamic Financial Services Industry; Stability Report, 
2017, p 25.  

)7(- Ijlal Ahmed Alvi: "Sovereign Sukuk as a Public Debt Management Instrument ;Current 
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https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/344-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%83%D9%88%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-9-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1/730284
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/344-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%83%D9%88%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-9-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1/730284
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/344-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%83%D9%88%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-9-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1/730284
https://www.aliqtisadalislami.net/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%83%d9%88%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%a1/
https://www.aliqtisadalislami.net/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%83%d9%88%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%a1/
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الصكوك اإلسالمية كأداة لتمويل التنمية االقتصادية ومدى إمكانية االستفادة منها في  سليمان ناصر، ربيعة بن زيد: -)33(
المؤتمر الدولي حول "منتجات وتطبيقات االبتكار والهندسة المالية بين الصناعة المالية التقليدية الجزائر، بحث مقدم إلى 

 . 2014ماي  06،  05يومي والصناعة المالية اإلسالمية"، سطيف/الجزائر، 
  راجع أحكام القانون التجاري، القسم الحادي عشر، الفصل الثالث، الكتاب الخامس ) أي طبعة(. -)34(
، الصادر 54، السنة 76، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2018من قانون المالية لسنة  93راجع المادة  -)35(

 . 41، ص 28/12/2017في 
  )قبل المصادقة عليه من طرف البرلمان(. 2018شروع قانون المالية لسنة من م 89راجع المادة  -)36(
الجريدة الرسمية المتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفية،  15/03/2020المؤرخ في:  03-20من النظام رقم:  9المادة  -)37(

  .36، ص 24/03/2020الصادر في:  16للجمهورية الجزائرية، العدد 


