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وكدو:ٛ
سمعتػم ايمصؽقك اإلؽمالمقي مـ األدوات ايمتؿقيؾقي اإلؽمالمقي ايمتل سمتقح اظمشورىمي ايمشعبقي
يمدفمؿ اضمتقوصموت ومتطؾبوت ايمتـؿقي االومتصوديي ،وذيمؽ مـ طمالل سمقصمقف األمقال ايمتل يتؿ
جتؿقعفو مـ ضمصقؾي االىمتتوب دم هذه ايمصؽقك كحق االؽمتثامر اظمبورشة دم ايمؼطوفموت االومتصوديي
ايمعومي واخل وةي ،ىمام يؿؽـ االؽمتػودة مـفو دم دفمؿ وسمـؿقي مقارد ايمقومػ اإلؽمالمل ،همؿـ اظمعؾقم
أن ايمقومػ ومدم دور ًا مف ًام دم ايمتـؿقي االومتصوديي واالصمتامفمقي ،ودم ـمؾ هذا ايمتقصمقف أسمك هذا ايمبحٌ
يمقسؾط ايمضقء فمعم ايمصؽقك اإلؽمالمقي ىملداة يمتؿقيؾ ايمتـؿقي االومتصوديي مع ايمتطبقؼ فمعم ضمويمي
اجلزائر.
يمذيمؽ همنن اإلؾمؽويمقي األؽموؽمقي ايمتل يعوجلفو ايمبحٌ سمتؿثؾ دم :كٗف ميكَ لمصكٕك
اإلسالوٗ ٛأُ تكُٕ أدا ًٚلتىٕٖن التٍىٗ ٛاالقتصادٖٛ؟ ٔكٗف ميكَ أُ ٌشتفٗد وَ ِذٓ األدا ٚيف
اجلزاٟز؟ ٔوا ِ٘ أِي التخدٖات ٔالعٕاٟل اليت تٕاجْ التعاون بّا كأدا ٚمتٕٖمٗ ٛإسالوٗٛ؟ ٔوا ِ٘ أِي
احلمٕه املىكٍٛ؟
ويمإلصموزمي فمعم هذه اإلؾمؽويمقي ومؿـو زمتؼسقؿ ايمقرومي ايمبحثقي إلم ؽمتي حموور رئقسقي هل:
 .1اإلؿمور ايمـظري يمؾصؽقك اإلؽمالمقي.
 .2دور ايمصؽقك اإلؽمالمقي دم حتؼقؼ ايمتـؿقي االومتصوديي.
 .3زمعض ايمتجورب ايمتطبقؼقي دم متقيؾ اظمشوريع ايمتـؿقيي فمـ ؿمريؼ ايمصؽقك
اإلؽمالمقي.
 .4ايمصؽقك اإلؽمالمقي اظمستخدمي دم متقيؾ اظمشوريع ايمتـؿقيي وايمتل يؿؽـ
االؽمتػودة مـفو دم اجلزائر.
 .5ايمتحديوت ايمؼوكقكقي وايمتـظقؿقي ايمتل سمقاصمف ةـوفمي ايمصؽقك اإلؽمالمقي دم
اجلزائر.
 .6احلؾقل اظمؼؼمضمي.
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 . 1اإلطار الٍظز ٙلمصكٕك اإلسالوٗ:ٛ
ومبؾ ايمتطرق ظمػفقم ايمصؽقك اإلؽمالمقي ال زمد مـ ايمتعرف فمعم ايمعؿؾقي ايمتل سمؼقم فمؾقفو
أؽموؽمفو ،واظمعروهمي زمويمتصؽقؽ ويطؾؼ فمؾقفو ايمبعض ىمذيمؽ مصطؾح ايمتقريؼ اإلؽمالمل.
 .1.1تعزٖف التصكٗك :سمسؿك فمؿؾقي إةدار ايمصؽقك اإلؽمالمقي زمويمتصؽقؽ ،وىمون يطؾؼ
فمؾقفو دم ايمبدايي أيض ًو مصطؾحل ايمتقريؼ وايمتسـقد ،وهق ايمـفٍ ايمذي مشك فمؾقف اظمعقور ايمممفمل
رومؿ ( ) 17ايمصودر فمـ هقئي اظمحوؽمبي واظمراصمعي يمؾؿمؽمسوت اظمويمقي اإلؽمالمقي
 ،1ضمقٌ ورد همقف أن ايمتقريؼ يطؾؼ فمؾقف ايمتصؽقؽ وايمتسـقد ،نمغم أن ايمبقون اخلتومل يمـدوة ايمػمىمي
ايمثوكقي وايمعممون 1423ه2002/م ،2أوىص زموطمتقور سمسؿقي ايمتصؽقؽ زمدي ً
ال فمـ مصطؾح
ايمتقريؼ  ،3وومد اةطؾح ايمػؼفوء سمسؿقي فمؿؾقي ايمتقريؼ دم اإلؿمور اإلؽمالمل زمعؿؾقي ايمتصؽقؽ
يمسببكم مهو :4
أ -ىمؾؿي سمصؽقؽ مشتؼي مـ ىمؾؿي ةؽقك ،وهل متثقؾ ايمبديؾ اإلؽمالمل يمؽؾؿي ؽمـدات
وايمتل سمعـل وؿـق ًو ايمتعومؾ زملداة مويمقي وموئؿي فمعم ايمديقن وايمػوئدة اظمحرمي.
ب -ىمؾؿي ايمتقريؼ دم ايمػؽر اظمورم ايمتؼؾقدي وموئؿي زمصػي أؽموؽمقي فمعم مؽقن ايمديقن ،مـ
طمالل حتقيؾ سمؾؽ ايمديقن إلم أوراق مويمقي وموزمؾي يمؾتداول دم األؽمقاق اظمويمقي ،وهق مو
يـفل فمـف ايمممع دم ايمتبودل.
وومد ورد سمعريػ ايمتصؽقؽ دم ومرار جمؿع ايمػؼف اإلؽمالمل ايمدورم زملكف" :إةدار وشموئؼ أو
ؾمفودات مويمقي متسوويي ايمؼقؿي متثؾ ضمصص ًو ؾموئعي دم مؾؽقي مقصمقدات (أفمقون ،أو مـوهمع ،أو
ضمؼقق ،أو طمؾقط مـ األفمقون واظمـوهمع وايمديقن) وموئؿي همعالً ،أو ؽمقتؿ إكشوؤهو مـ ضمصقؾي
االىمتتوب ،وسمصدر وهمؼ فمؼد رشفمل ،وسملطمذ أضمؽومف " .5
ودم سمعريػ آطمر يمعؿؾقي ايمتصؽقؽ زملهنو حتقيؾ األةقل اظمويمقي اظمؼبقيمي رشفم ًو نمغم ايمسوئؾي
إلم أوراق مويمقي وموزمؾي يمؾتداول دم أؽمقاق األوراق اظمويمقي ،وهل أوراق سمستـد إلم وامكوت فمقـقي أو
مويمقي .6
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 .1.1.1أطزاف عىمٗ ٛالتصكٗك :ايمتصؽقؽ ىملي فمؼد سمقصمد يمف أؿمراف يـشئ ايمعؼد هلو ضمؼقوم ًو
وسمؼمسمى فمؾقفو ايمتزاموت ،وهل األؿمراف األؽموؽمقي أو ىمام يطؾؼ فمؾقفو األةقؾي ،وإلم صموكى ذيمؽ
سمقصمد دم ايمتصؽقؽ أؿمراف أطمرى خلدمي ايمعؿؾقي زمعؼقد مـػصؾي ؽمـشغم إيمقفو همقام يقم:7
أ .األطزاف األساسٗ( ٛاألصٗم )ٛيف عكد التصكٗك :وهل األؿمراف ايمرئقسقي ايمتل سمشورك مبورشة دم
فمؿؾقي ايمتصؽقؽ ،وسمتؿثؾ همقام يقم:
 املصدر األصم٘ ( :)Originatorومـفؿ مو يطؾؼ فمؾقف مصطؾح صمفي اإلةدار أو اجلفياظمـشئي (مـشئ األةؾ) أو ايمبودئ ،أو مويمؽ األةؾ ،وإن اطمتؾػً اظمصطؾحوت يمؽـ
اظمعـك واضمد ،يدل فمعم اجلفي اظمحتوصمي يمؾسققيمي ،وايمتل سمرنمى دم سمصؽقؽ أةقهلو
يمؾحصقل فمعم ايمسققيمي ،وذيمؽ مـ طمالل ضمرص وجتؿقع مو يمدهيو مـ األةقل اظمتـقفمي دم
وفموء اؽمتثامري واضمد يعرف زمؿحػظي ايمتصؽقؽ ،وكؼؾفو (زمقعفو) إلم ايمممىمي ذات
ايمغرض اخلوص ( ،)SPVويتحصؾ فمعم مؼوزمؾفو كؼد ًا ،وهق مو يطؾؼ فمؾقف زمحصقؾي
االىمتتوب هبدف اؽمتخدامفو زمصقغي رشفمقي ،وصمفي اإلةدار ومد سمؽقن رشىمي أو همرد ًا أو
ضمؽقمي ،أو زمـؽ ًو مرىمزي ًو أو جتوري ًو أو رشىمي متقيؾ أو رشىمي فمؼوريي أو رشىمي
ؽمقاء مـ ايمؼطوع اخلوص أو ايمعوم أو اخلغمي.
ؿمغمان...ايمخ،
ً
 ٔكٗن اإلصدار ( :)Issuerويمف فمدة سمسؿقوت مـفو :رشىمي ايمتصؽقؽ أو اظمصدر يمؾصؽقك أومدير ايمصؽقك ،ويؼصد زمف ايمطرف ايمذي ًأفمطل يمف ايمتػقيض زمنكشوء وزمقع األوراق اظمويمقي
(ايمصؽقك) يمؾؿستثؿريـ (محؾي ايمصؽقك) ،وهق مـ يتقلم إدارة اظمقصمقدات اظمؿؾقىمي
حلؿؾي ايمصؽقك كقوزمي فمـفؿ ،ونمويمب ًو مو سمؽقن هذه ايمممىمي رشىمي ذات نمرض طموص
اظمعروهمي زمـ Special Purpose Vehicle Company)SPV( :سمتقلم فمؿؾقي اإلةدار،
ضمقٌ سمتخذ مجقع اإلصمراءات ايمالزمي يمعؿؾقي ايمتصؽقؽ مؼوزمؾ أصمر أو فمؿقيمي حمددة دم
كممة اإلةدار ،وومد جتؿع هذه ايمممىمي زمكم فمدة وـموئػ سمقىمؾ إيمقفو ىمؿدير أو أمكم
اؽمتثامر وىمذا مدير إةدار ونمغمهو مـ ايمقـموئػ األطمرى ،مع رضورة أن سمؽقن صمفي
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مستؼؾي مويمقو ووموكقكق ًو فمـ اجلفي اظمـشلة هلو واظمتؿثؾ دم اظمـشئ ،ويمقسً سموزمعي هلو أو همرفم ًو مـ
همروفمفو ،وذيمؽ يمتحؼؼ ايمشػوهمقي ومرافموة مصويمح اظمستثؿريـ( محؾي ايمصؽقك).
 املشتجىزُٔ أٔ محم ٛالصكٕك ( :)Holders Sukukويؼصد هبو اجلفي ايمرانمبي دم رشاءاألوراق اظمويمقي (ايمصؽقك) اظمطروضمي يمالىمتتوب ،وايمتل متثؾ اظمقصمقدات ؽمقاء ىموكً هذه
اظمقصمقدات أفمقوكو أو مـوهمع ًو أو طمدموت ،أو طمؾقط مـ زمعضفو أو ىمؾفو ،هبدف اؽمؼمداد
أةؾ ومقؿتفو واؽمتحؼوق ايمعوئد فمعم هذه ايمصؽقك مـ ضمصقؾي حمػظي ايمتصؽقؽ دم
اظمستؼبؾ ،وومد يؽقن محؾي ايمصؽقك زمـقىم ًو سمؼؾقديي أو إؽمالمقي أو ممؽمسوت مويمقي حمؾقي أو
فموظمقي ىمػمى أو ضمؽقموت أو أهمراد...ايمخ ،ضمقٌ إن مثؾ هذه اظممؽمسوت ومد سمتؿتع
زمؿعدالت ؽمققيمي مرسمػعي نمغم مستغؾي سمرنمى االؽمتثامر دم أدوات متقيؾ رشفمقي.
 ذلفظ ٛالتصكٗك ( :)Portfolio assetوهل اجلزء اهلوم ايمذي سمدور ضمقيمف فمؿؾقيايمتصؽقؽ زمؿختؾػ أؿمراهمفو األةقؾي واظمسوفمدة ،وسمتؿثؾ دم وفموء اؽمتثامري يضؿ أةقالً
متـقفمي سمؿ سمصؽقؽفو يمصويمح اظمـشئ هبدف احلصقل فمعم ايمسققيمي يمتؿقيؾ إكشوء ممموع
اؽمتثامري صمديد أو سمقؽمقع وموفمدة ممموع وموئؿ وسمطقيره وهمؼ ةقغ ايمتؿقيؾ اإلؽمالمقي ،إذ
يتؿ حتصقؾ ايمعوئد فمعم حمػظي ايمتصؽقؽ هذه ،وإيدافمفو زمحسوب طموص يستخدم يمسداد
مستحؼوت محؾي ايمصؽقك دم سمقاريخ اؽمتحؼوومفو.
ب .األطزاف املشاعد ٚيف عىمٗ ٛالتصكٗك :وهؿ ايمذيـ يتؿ االسمػوق معفؿ يمتلديي طمدموت طموةي
يمعؿؾقوت ايمتصؽقؽ ومـ أمهفو:
 أوني االستجىار ( :)Trusteeوهق اظممؽمسي اظمويمقي ايمقؽمقطي ايمتل يـوط هبو مفؿي محوييمصويمح محؾي ايمصؽقك وايمروموزمي واإلرشاف فمعم مدير اإلةدار ومدى ايمتزامفؿ زمويممموط
اظم ـظؿي هلذه ايمعؿؾقي االؽمتثامريي اظمبقـي دم كممة اإلةدار ،ىمام حتتػظ هذه اجلفي زمويمقشموئؼ
وايمضامكوت ،وومد يؼماهمؼ وصمقد األمكم مـذ ايمؼمسمقبوت األولم يمعؿؾقي ايمتصؽقؽ ،وومد يعكم
الضمؼ ًو وهمؼ ًو يمؾؼقاككم ايمسوريي وايمعرف اظمتعورف فمؾقف ،وذيمؽ فمعم أؽموس فمؼد وىمويمي زملصمر
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حتدده كممة اإلةدار ،ضمقٌ أن األمكم زمصػتف وىمق ً
ال فمـ محؾي ايمصؽقك سمتؿ إهنوء طمدموسمف
زمنرادهتؿ زمصػتفؿ اظمقىمّؾكم يمف ،وفمودة مو سمتقلم ايمممىمي ذات ايمغرض اخلوص  SPVهذه
اظمفؿي.
 ِٗ ٛ٠الزقاب ٛالشزعٗ :)Sharia Supervisory Body( ٛوسمعتػم ايمطرف األىمثر أمهقيوؿـ األؿمراف اظمسوفمدة دم فمؿؾقي ايمتصؽقؽ ،كظر ًا يمؾدور ايمذي سمؾعبف دم ايمتلىمقد وإفمطوء
ايمصبغي ايمممفمقي يمؾصؽقك اإلؽمالمقي اظمصدرة مـ طمالل وصمقد هقئوت رشفمقي سمؼقم
زمؿرافموة وسمقهمغم متطؾبوت األضمؽوم ايمممفمقي دم دراؽمي هقؽؾي ايمصؽقك ومستـداهتو،
وايمعؼقد اظمـظؿي يمؾعالوموت زمكم أؿمراهمفو ،وىمقػقي االىمتتوب دم هذه ايمصؽقك ،وزمعد
االفمتامد سمعرض فمعم هقئي ايمروموزمي ايمممفمقي مجقع األكشطي وايمعؿؾقوت اظمزمع ايمدطمقل همقفو،
يمتؼرر مدى ايمسالمي ايمممفمقي يمعؿؾقي ايمتصؽقؽ مـ فمدمف.
 ٔكاالت التصٍٗف العاملٗ :ٛوهل وىموالت متخصصي زمتؼققؿ مدى اجلدارة االئتامكقيواظمويمقي يمألوراق اظمويمقي اظمطروضمي ومو سمتؿتع زمف مـ وامكوت وحتديد ايمسعر ايمعودل وكسبي
اظمخوؿمر ايمتل سمـطقي فمؾقفو األوراق اظمويمقي اظمصدرة ،ضمقٌ يزيد فمؾقفو دم ضمويمي ايمصؽقك
اإلؽمالمقي سمؼققؿ ىمػوءة ايمعؿقؾ دم كشوط اظمشورىمي وأموكتف وةدومف ،وذيمؽ محويي حلؿؾي
ايمصؽقك ،ومـ أهؿ وىموالت ايمتصـقػ ايمعوظمقي ( Standard and Poor’s, Fitch,

 ،)Moody’sىمام وصمدت ضمويمقو وىموالت سمصـقػ إؽمالمقي سمؼدم إلم صموكى ذيمؽ طمدمي
سمصـقػ اجلقدة ايمممفمقي مـفو :ايمقىمويمي اإلؽمالمقي ايمدويمقي يمؾتصـقػ ()IIRA

زمويمبحريـ ،وايمقىمويمي اظمويمقزيي يمؾتصـقػ (.)RAM
زموإلووهمي إلم األؿمراف اظمسوفمدة اظمذىمقرة أفماله ،هـوك أؿمراف أطمرى مسوفمدة ىمؿدير
(مستشور) اإلةدار ،ومتعفد سمغطقي اإلةدار (اظمغطك) ،ووومـ اإلةدار ومستشور ايمطرح،
وهذه األؿمراف سمزيد وسمـؼص زمحسى ؿمبقعي وهقؽؾقي فمؿؾقي ايمتصؽقؽ وسمبع ًو يمـقفمقي اظمقصمقدات
أو أي معويغم أطمرى يؿؽـ أن سمتضؿـفو فمؿؾقي ايمتصؽقؽ.
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 .1.1.1وزاحن عىمٗ ٛالتصكٗك (كٗف تتي عىمٗ ٛالتصكٗك) :سمتؿ فمؿؾقي ايمتصؽقؽ وهمؼ مراضمؾ
معقـي ،سمتشؽؾ ىمؾ مرضمؾي مـ جمؿقفمي طمطقات متداطمؾي ومتشوزمؽي ،هذه اخلطقات ومد ال حتصؾ
زمتسؾسؾ مقضمد ،همؼد سمتؼدم طمطقة فمعم أطمرى مـ جمؿؾ طمطقات مراضمؾ فمؿؾقي ايمتصؽقؽ دون
أن يـشل فمـ ذيمؽ طمؾؾ ،وومد سمتؿ مجقع اخلطقات أو يؼترص فمعم زمعضفو ،وأضمقوك ًو سمقصمد زمدائؾ
متعددة الطمتقور أضمدهو.
إذ يتؿقز ىمؾ هقؽؾ فمؿؾقي ايمتصؽقؽ فمـ آطمر زموخلطقات ايمتل سمتضؿـفو ىمؾ مرضمؾي مـ
مراضمؾ فمؿؾقي ايمتصؽقؽ ،وزمشؽؾ فموم يؿؽـ سمؾخقص سمؾؽ اظمراضمؾ دم شمالشمي هل:
أ -وزحم ٛإصدار الصكٕك  :Issuanceوسمتؿ هذه اظمرضمؾي زموخلطقات ايمتويمقي :8
 اخلطٕ ٚاألٔىل :يعكم اظمـشئ ( )Originatorاألةقل ايمتل يراد سمصؽقؽفو زمحرصوجتؿقع مو يمديف مـ األةقل اظمتـقفمي دم وفموء اؽمتثامري واضمد (حمػظي ايمتصؽقؽ) وكؼؾفو إلم
 SPVوهق ىمقون مستؼؾ يتؿ سملؽمقسف مـ ومبؾ اظمـشئ زمؼرار مـ هقئي ؽمقق اظمول وهمؼ ًو يمؾمموط
واإلصمراءات اخلوةي ،و أهؿ مو جيى مرافموسمف هـو -طموةي مع ايمتطبقؼوت ايمعؿؾقي دم وومتـو
احلورم -معرهمي كقع ايمصؽقك ،مـ ضمقٌ ارسمبوؿمفو زملةقل ضمؼقؼقي أم ال مـ صمفي ،ومـ صمفي
أطمرى اكػصول هذه األةقل فمـ اظمـشئ ( ،)Originatorوهـو كؿقز زمكم كقفمكم مـ ايمصؽقك
(ايمصؽقك اظمدفمقمي زملةقل وايمصؽقك اظمرسمبطي (ايمؼوئؿي) زملةقل.)
*

وافمتامد ًا فمعم كقع ايمصؽقك سمػمز يمـو أمهقي ايمتصـقػ االئتامين ايمذي يتؿ مـ طمالل رشىمي
ايمتصـقػ االئتامين ""Credit Rating Agencyووـمقػتفو ،حتديد ومدرة اظمـشئ يمؾصؽقك
 Originatorفمعم ايمقهموء زمويمتزاموسمف كحق محؾي ايمصؽقك ،ومدى ارسمبوط ايمـ  SPVأو اكػصوهلو فمـ
اظمـشئ ،ويتؿ همقفو أيضو مراصمعي هقؽؾ سمعزيز االئتامن  ،Credit Enhancementوايمتل يرافمل
همقفو ختػقض اظمخوؿمر ايمتل سمقاصمف اظمستثؿريـ وسمعزيز ايمتصـقػ االئتامين إلةدار ايمصؽقك،
ويرسمؽز فمعم احلصقل فمعم ايمضامكوت ايمداطمؾقي واخلورصمقي.
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 اخلطٕ ٚالجاٌٗ :ٛتصكٗك األصٕه ثي بٗعّا :سمؼقم رشىمي  SPVزمنفمودة سمصـقػ األةقلوسمؼسقؿفو إلم أصمزاء أو وضمدات سمـوؽمى وسمؾبل ضموصموت ورنمبوت اظمستثؿريـ ،شمؿ حتقيؾفو إلم
ةؽقك وزمقعفو إلم اظمستثؿريـ.
ب .وزحم ٛإدار ٚذلفظ ٛالصكٕك ( :)Servicingزمعد أن يتؿ زمقع ايمصؽقك يمؾؿستثؿريـ سمؼقم
رشىمي  SPVزمندارة اظمحػظي كقوزمي فمـ اظمستثؿريـ ؿمقؾي مدة اإلةدار زمتجؿقع ايمعقائد
واظمداطمقؾ ايمدوريي ايمـوجتي فمـ األةقل اظمصؽؽي وسمقزيعفو فمعم اظمستثؿريـ (محؾي
ايمصؽقك) ،ىمام سمؼقم زمتقهمغم مجقع اخلدموت ايمتل حتتوصمفو اظمحػظي.
ج .وزحم ٛإطفا ٞالصكٕك ( :)Repaymentوذيمؽ زمدهمع ومقؿي ايمصؽقك اظمتػؼ فمؾقفو دم ايمتقاريخ
اظمحددة دم كممة اإلةدار.
 .1.1وفًّٕ الصكٕك اإلسالوٗ :ٛفمرهمً هقئي اظمحوؽمبي واظمراصمعي يمؾؿمؽمسوت اظمويمقي اإلؽمالمقي
ايمصؽقك اإلؽمالمقي ايمتل أؿمؾؼً فمؾقفو اؽمؿ (ةؽقك االؽمتثامر) متققز ًا هلو فمـ األؽمفؿ وايمسـدات
ايمتؼؾقديي ،زملهنو " :وشموئؼ متسوويي ايمؼقؿي متثؾ ضمصص ًو ؾموئعي دم مؾؽقي أفمقون أو مـوهمع أو طمدموت
أو مقصمقدات ممموع معكم ،أو كشوط اؽمتثامري طموص ،وذيمؽ زمعد حتصقؾ ومقؿي ايمصؽقك وومػؾ
زموب االىمتتوب وزمدء اؽمتخدامفو همقام أةدرت مـ أصمؾف" .9
ويؿؽـ ايمؼقل أن ايمصؽقك اإلؽمالمقي هل :أوراق مويمقي متسوويي ايمؼقؿي حمددة اظمدة ،سمصدر وهمؼ
ةقغ ايمتؿقيؾ اإلؽمالمقي ،سمعطل حلومؾفو ضمؼ االؾمؼماك مع ايمغغم زمـسبي مئقيي دم مؾؽقي وةودم
إيرادات أو أرزموح وطمسوئر مقصمقدات ممموع اؽمتثامري وموئؿ همعالً ،أو يتؿ إكشوؤه مـ ضمصقؾي
االىمتتوب ،وهل وموزمؾي يمؾتداول واإلؿمػوء واالؽمؼمداد فمـد احلوصمي زمضقازمط وومققد معقـي ،ويؿؽـ
ضمرص مقصمقدات اظممموع االؽمتثامري دم أن سمؽقن أفمقوك ًو ،أو مـوهمع أو طمدموت ،أو ضمؼقق مويمقي
أو معـقيي أو طمؾقط مـ زمعضفو أو ىمؾفو ضمسى ومقافمد مويمقي إؽمالمقي معقـي.
 .1.1.1إٌٔاع الصكٕك :ختتؾػ ؿمبقعي ايمصؽقك اإلؽمالمقي وسمتـقع زموطمتالف ؿمبقعي ايمعؼد ايمممفمل
ايمذي سمصدر ايمصؽقك فمعم أؽموؽمف ،وذيمؽ فمعم ايمـحق ايمتورم :10
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أ) صكٕك اإلجار :ٚوهل ايمتل سمستخدم ضمصقؾي إةدارهو دم رشاء فمكم ممصمرة أو وموزمؾي
يمؾتلصمغم أو مقفمقد زموؽمتئجورهو أو رشاء مـػعي فمكم ضمورضة أو مقةقهمي دم ايمذمي.
ب) صكٕك التىٕٖن :وهل ايمتل سمستخدم ضمصقؾي إةدارهو يممماء ايمبضوفمي اظمقفمقد زمممائفو
مرازمحي أو دهمع شمؿـ ؽمؾعي ايمسؾؿ أو سمؽؾػي ايمعكم اظمبقعي اؽمتصـوفم ًو.
ج) صكٕك االستجىار :وهل ايمصؽقك ايمتل سمستخدم ضمصقؾتفو دم متقيؾ ممموع معكم أو
كشوط طموص زمعؼد مـ فمؼقد اظمشورىموت ،ىموظمضورزمي واظمشورىمي وايمقىمويمي زموالؽمتثامر
واظمزارفمي واظمغورؽمي واظمسووموة.
د) صكٕك اإلجارٔ ٚاخلدوات :هل ايمتل سمستخدم ضمصقؾي إةدارهو دم رشاء طمدمي مـ مؼدم
اخلدمي إلفمودة زمقعفو يمطويمبفو.
 .1.1.1خصاٟص الصكٕك :شمؿي طمصوئص فمومي متقز ايمصؽقك اإلؽمالمقي فمـ نمغمهو مـ األوراق
اظمويمقي ايمتؼؾقديي ،ؽمومهً دم إكشوئفو ،ومـ أهؿ هذه اخلصوئص ايمعومي مو يقم :11
أ .تكًٕ عم ٜوبدأ املشارك ٛيف الزبح ٔاخلشار :ٚإن مؼته اظمشورىموت ايمتل يؼقم فمؾقفو مبدأ
إةدار ايمصؽقك مـ ضمقٌ ايمعالومي زمكم اظمشؼمىمكم همقفو هق االؾمؼماك دم ايمرزمح واخلسورة
زمرصف ايمـظر فمـ ةقغي االؽمتثامر اظمعؿقل هبو ،ضمقٌ سمعطل ظمويمؽفو ضمصي مـ ايمرزمح ،ويمقس
كسبي حمددة مسبؼ ًو مـ ومقؿتفو االؽمؿقي ،وضمصي محؾي ايمصؽقك مـ أرزموح اظممموع أو ايمـشوط
متقيمف حتدد زمـسبي مئقيي فمـد ايمتعوومد ،هماميمؽقهو يشورىمقن دم نمـؿفو ضمسى االسمػوق اظمبكم
ايمذي ّ
دم كممة اإلةدار ،ويتحؿؾقن نمرمفو زمـسبي مو يؿؾؽف ىمؾ مـفؿ ،وهمؼو يمؼوفمدة ايمغـؿ زمويمغرم.
بٔ .ثاٟل تصدر باسي والكّا بف٠ات وتشأٖ ٛالكٗى :ٛسمصدر ايمصؽقك زمػئوت متسوويي ايمؼقؿي
ألهنو متثؾ ضمصص ًو ؾموئعي دم مقصمقدات ممموع معكم أو كشوط اؽمتثامري طموص ،وذيمؽ
يمتقسغم رشاء وسمداول هذه ايمصؽقك ،وزمذيمؽ يشبف ايمصؽ اإلؽمالمل ايمسفؿ ايمذي يصدر
زمػئوت متسوويي ويؿثؾ ضمصي ؾموئعي دم ةودم أةقل رشىمي اظمسومهي ،ىمام أكف يؾتؼل دم ذيمؽ مع
ايمسـدات ايمتؼؾقديي وايمتل سمصدر زمػئوت متسوويي.
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ج .تصدر ٔتتدأه ٔفكا لمشزٔط ٔالضٕابط الشزعٗ :ٛختصص ضمصقؾي ايمصؽقك يمالؽمتثامر دم
مشوريع سمتػؼ مع أضمؽوم ايممميعي اإلؽمالمقي ،ىمام أهنو سمؼقم فمعم أؽموس فمؼقد رشفمقي وهمؼو
يمصقغ ايمتؿقيؾ اإلؽمالمقي ىموظمشورىموت واظمضورزموت ونمغمهو ،وسملطمذ أضمؽومفو ،أي زمضقازمط
سمـظؿ إةدارهو وسمداوهلو.
 .1.1أِىٗ ٛالصكٕك اإلسالوٗ :ٛيمؼد سمزايدت أمهقي إةدار ايمصؽقك اإلؽمالمقي دم ايمـشوط
االومتصودي كتقجي ايمعديد مـ ايمعقامؾ ،مـ أزمرزهو:
 إن ايمقةقل زمػؽرة ايمصؽقك اإلؽمالمقي إلم مستقى ايمتداول ايمعوظمل يقوح مدىؽمعي وضمؽؿي وسمؽومؾ ايمـظوم اظمورم اإلؽمالمل.
 سمسفؿ ايمصؽقك دم صمذب رشحيي ىمبغمة مـ أةحوب رؤوس األمقال ايمتل سمرنمى دمايمتعومؾ وهمؼ أضمؽوم ايممميعي اإلؽمالمقي ،وطموةي مـ طمورج ايمعومل اإلؽمالمل.
 سمسوفمد دم حتسكم رزمحقي اظممؽمسوت اظمويمقي وايمممىموت ومراىمزهو اظمويمقي ،وذيمؽ ألنفمؿؾقوت إةدار ايمصؽقك اإلؽمالمقي سمعتػم فمؿؾقوت طمورج اظمقزاكقي وال حتتوج
يمتؽؾػي ىمبغمة دم متقيؾفو وإدارهتو .12
 سمتقح يمؾحؽقموت احلصقل فمعم متقيؾ ظممموفموهتو ،طموةي ايمتـؿقيي ومشوريع ايمبـقيايمتحتقي.
 سمتقح يمؾممىموت احلصقل فمعم متقيؾ ممموع ،يسوفمدهو دم ايمتقؽمع دم أكشطتفواالؽمتثامريي.
 اظمسوفمدة دم إدارة ايمسققيمي فمعم مستقي االومتصود ايمؽقم مـ طمالل امتصوص همقائضايمسققيمي وسمقهمغم متقيؾ مستؼر وضمؼقؼل يمؾدويمي (اؽمتخدام ايمصؽقك اإلؽمالمقي ىملداة
مـ أدوات ايمسقوؽمي ايمـؼديي وهمؼو يمؾؿـظقر اإلؽمالمل).
 اظمسوفمدة دم سمغطقي صمزء مـ ايمعجز دم اظمقازكي ايمعومي يمؾدويمي. -اظمسوفمدة دم سمطقير ؽمقق اظمول مـ طمالل ؿمرح أوراق مويمقي وموزمؾي يمؾتداول .13
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وجتدر اإلؾمورة إلم أن اهلدف مـ فمؿؾقي إةدار ايمصؽقك اإلؽمالمقي يتؿثؾ دم اشمـكم
رئقسكم مهو:

14

أ -احلصقل فمعم ايمسققيمي ايمالزمي يمتقؽمقع وموفمدة اظممموع وسمطقيره ،وذيمؽ مـ طمالل
حتقيؾ (سمصؽقؽ) مقصمقدات احلؽقموت أو ايمممىموت إلم وضمدات سمتؿثؾ دم
ةؽقك ،وفمروفو دم ايمسقق جلذب مدطمرات يمتؿقيؾ اظممموفموت طموةي مـفو
ؿمقيؾي األصمؾ.
ب -مجع رأس مول يمتؿقيؾ إكشوء ممموع اؽمتثامري مـ طمالل سمعبئي مقارده مـ
اظمستثؿريـ ،وذيمؽ زمطرح ةؽقك وهمؼ خمتؾػ ةقغ ايمتؿقيؾ اإلؽمالمقي دم أؽمقاق
اظمول يمتؽقن ضمصقؾي االىمتتوب همقفو رأس مول اظممموع.
 . 2دٔر الصكٕك اإلسالوٗ ٛيف حتكٗل التٍىٗ ٛاالقتصادٖ:ٛ
سمسوهؿ ايمصؽقك اإلؽمالمقي دم حتؼقؼ ايمتـؿقي االومتصوديي يمؼدرهتو فمعم ضمشد اظمقارد اظمويمقي
يمتؿقيؾ اظممموفموت ايمتـؿقيي ايمؽػمى مثؾ ممموفموت ايمبـقي ايمتحتقي ىمويمـػط وايمغوز وايمطرق
واظمقاين واظمطورات ونمغمهو ،ىمذيمؽ يمتؿقيؾ ايمتقؽمعوت ايمرأؽماميمقي يمؾممىموت ومتقيؾ اظمشوريع

ايمتـؿقيي اخلغميي ،وؽمـحوول سمقوقح ذيمؽ همقام يقم:15
 .1.1دٔر الصكٕك اإلسالوٗ ٛيف جتىٗع ٔحشد املٕارد املالٗ:ٛ
سمتؿقز ايمصؽقك اإلؽمالمقي زمؼدرهتو فمعم جتؿقع وسمعبئي اظمدطمرات مـ خمتؾػ ايمػئوت وذيمؽ
يمتـقع آصموهلو مو زمكم ومصغم ،متقؽمط وؿمقيؾ األصمؾ ،وسمـقع همئوهتو مـ ضمقٌ ومقؿتفو اظمويمقي ،وسمـقع
أنمراوفو ،وىمذا سمـقفمفو مـ ضمقٌ ؿمريؼي احلصقل فمعم ايمعوئد ،ومـ ضمقٌ ؽمققيمتفو اظمستؿدة مـ
إمؽوكقي سمداوهلو دم ايمسقق ايمثوكقيي مـ فمدمف ،إووهمي إلم سمؾؽ اظمؿقزات سمتؿتع ايمصؽقك اإلؽمالمقي
زمعدم سمعروفو ظمخوؿمر ؽمعر ايمػوئدة (طموةي دم ضمويمي فمدم رزمط فمقائدهو زمؿعدل ايمػوئدة) ألهنو ال
سمتعومؾ زمف أةالً ،ىمام أن ايمصؽقك اإلؽمالمقي ال سمتعرض ظمخوؿمر ايمتضخؿ زمؾ سمتلشمر زمويمتضخؿ
إجيوزمق ًو ،ألن هذه ايمصؽقك متثؾ أةقالً ضمؼقؼقي دم ؾمؽؾ أفمقون وطمدموت سمرسمػع أؽمعورهو زمورسمػوع
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اظمستقى ايمعوم يمألؽمعور ممو يمدي إلم ارسمػوع فمقائد ايمصؽقك اظمؿثؾي يمتؾؽ األةقل) أفمقون
وطمدموت(.
 .1.1دٔر الصكٕك اإلسالوٗ ٛيف متٕٖن املشارٖع االستجىارٖ :ٛإن ايمؼمىمقز فمعم اظمصودر ايمداطمؾقي
يمتقهمغم اظمقارد اظمويمقي ورزمطفو زموؽمتخداموت سمـؿقيي ضمؼقؼقي يعتػم طمقور ًا أمث ً
ال طموةي زمويمـسبي يمؾدول
ايمـومقي ،وومد سمؽقن ايمصؽقك اإلؽمالمقي مـ زمكم ايمقؽموئؾ ايمػعويمي دم هذا اظمجول ،ألهنو ومودرة فمعم
حتؼقؼ ايمغروكم مع ًو ومهو سمعبئي اظمقارد ووامن سمقصمقففو إلم جموالت اؽمتثامريي ضمؼقؼقي ،إذ أن
ايمتحدي ايمؽبغم وايمرئقيس دم جمول ايمصـوفمي اظمويمقي اإلؽمالمقي ال يؽؿـ همؼط دم ومدرة االزمتؽورات
اظمويمقي فمعم سمعبئي اظمقارد اظمويمقي ،وإكام دم ؿمريؼي اؽمتخدام هذه اظمقارد ،زمحقٌ سمؼرب زمكم سمؾؽ اظمقارد
وزمكم اهلدف ايمتـؿقي اظمـشقد مـفو ،وفمؾقف همؽػوءة اؽمتخدام اظمقارد اظمويمقي ايمتل سمؿ مجعفو فمـ ؿمريؼ
ايمصؽقك اإلؽمالمقي سمقازي ومدرهتو فمعم سمعبئي هذه اظمقارد.
وسمتـقع ايمصؽقك اإلؽمالمقي زمشؽؾ جيعؾفو سمالئؿ ومطوفموت اومتصوديي خمتؾػي ،همـجد ةؽقك
ايمسؾؿ هل األكسى يمتؿقيؾ اظمشوريع ايمزرافمقي
اظمرازمحي سمالئؿ األفمامل ايمتجوريي ،وةؽقك ّ
وايمصـوفموت اإلؽمتخراصمقي واحلرهمقكم ،دم ضمكم سمستخدم ةؽقك اإلؽمتصـوع دم متقيؾ ومطوع
اإلكشوءات وايمعؼورات ،وزمويمرنمؿ مـ أمهقي هذه ايمصقغ دم متقيؾ اظممموفموت االؽمتثامريي ،سمبؼك
ةؽقك اظمشورىمي هل األىمثر مالءمي يمتؿقيؾ ىموهمي أكقاع االؽمتثامرات ايمطقيؾي األصمؾ واظمتقؽمطي
وايمؼصغمة ،ىمام سمصؾح جلؿقع أكقاع األكشطي االومتصوديي ،ايمتجوريي مـفو وايمصـوفمقي وايمزرافمقي
واخلدمقي ،وذيمؽ ظمو سمتؿقز زمف مـ مروكي دم أضمؽومفو وإمؽوكقي اكعؼودهو دم أي جمول ،وىمذيمؽ األمر
زمويمـسبي يمصؽقك اظمضورزمي إال أهنو متتوز فمـ ةؽقك اظمشورىمي دم همصؾفو إدارة اظممموع فمـ مؾؽقتف.
 .1.1دٔر الصكٕك اإلسالوٗ ٛيف متٕٖن وشارٖع البٍ ٜالتختٗٔ ٛالتٍىٕٖ :ٛايمصؽقك اإلؽمالمقي
أداة يؿؽـ اؽمتغالهلو يمتؿقيؾ مشوريع ايمبـك ايمتحتقي واظمشوريع ايمضخؿي ايمتل سمتطؾى إومومتفو
رؤوس أمقال ىمبغمة ،وهل زمذيمؽ حتؼؼ همقائد يمؽؾ مـ اظمصدر واظمستثؿر.
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همويمصؽقك اإلؽمالمقي سمؾبل اضمتقوصموت ايمدول دم متقيؾ مشوريع ايمبـقي ايمتحتقي واظمشوريع احلققيي
زمدالً مـ االفمتامد فمعم ؽمـدات اخلزيـي وايمديـ ايمعوم.
همععم ؽمبقؾ اظمثول يؿؽـ يمؾحؽقموت إةدار ةؽقك اإلصمورة يمتؿقيؾ مشوريع ذات كػع
فموم وايمتل سمرنمى احلؽقمي دم إومومتفو يمتحؼقؼ مصؾحي فمومي سمراهو ،ال زمغرض ايمرزمح ،ىمتؿقيؾ زمـوء
اجلسقر واظمطورات وايمطرق وايمسدود وؽموئر ممموفموت ايمبـقي ايمتحتقي ،ضمقٌ سمؽقن احلؽقمي هـو
هل اظمستلصمر مـ أةحوب ايمصؽقك ايمذيـ هؿ زمؿثوزمي مالك هذه األفمقون اظممصمرة يمؾدويمي ،شمؿ سمؼقم
احلؽقمي  -زمصػتفو مستلصمر ًا  -زمنسموضمي سمؾؽ اظمشوريع يمؾؿقاؿمـكم الؽمتخدامفو واالكتػوع هبو ،ىمام
يؿؽـ أيض ًو اؽمتخدام ةؽقك إصمورة اظمـوهمع دم متقيؾ زمرامٍ اإلؽمؽون وايمتـؿقي ايمعؼوريي.
همويمصغمهمي اإلؽمالمقي زملدواهتو اظمتـقفمي ومودرة فمعم ومقودة زمرامٍ متقيؾ اظمشوريع احلؽقمقي
زمؽػوءة فمويمقي وزمتؽؾػي مـخػضي وزمآصمول خمتؾػي ،همػل اآلوكي األطمغمة ؾمفدت أؽمقاق ايمصؽقك
ايمعوظمقي فمدة إةدارات ضمؽقمقي يمتؿقيؾ اظممموفموت ايمؽػمى وسمـشقط اومتصوديوهتو وصمذب أمقال
اظمستثؿريـ األصموكى يمتقـمقػفو دم مشوريع متـقفمي سمسوفمد فمعم اؽمتؼرار ايمقوع االومتصودي يمؾدويمي،
ومـ أمثؾي سمؾؽ اإلةدارات ،ؾمفودات ؾمفومي ايمتل أةدرهتو وزارة اظمويمقي ايمسقداكقي ىمبديؾ فمـ
ؽمـدات احلؽقمي ايمرزمقيي ،ةؽقك ايمتلصمغم ايمتل أةدرهو اظمرصف اظمرىمزي ظمؿؾؽي ايمبحريـ،
ؾمفودات االؽمتثامر اظمورم وايمتل أةدرهتو ممؽمسي ايمتؿقيؾ ايمدويمقي ايمتوزمعي ظمجؿقفمي ايمبـؽ ايمدورم
يمتؿقيؾ ومطوفموت رئقسقي مثؾ ايمصحي ،ايمتعؾقؿ وايمبـقي ايمتحتقي.
 .2.1دٔر الصكٕك الٕقفٗ ٛيف حتكٗل التٍىٗ ٛاالقتصادٖ :ٛممو ال ؾمؽ همقف أن ايمدور االصمتامفمل
ايمذي سمؼقم زمف ايمصؽقك ايمقومػقي  يسفؿ زمشؽؾ ىمبغم دم ايمتـؿقي االومتصوديي ،وكؾؿس ذيمؽ مـ طمالل
ايمـؼوط ايمتويمقي :16
أ -إن سمقهمغم احلوصموت األؽموؽمقي يمؾػؼراء مـ ملوى وسمعؾقؿ وةحي يسفؿ دم سمطقير
ومدراهتو وزيودة إكتوصمقتفو ،ممو حيؼؼ زيودة دم كقفمقي وىمؿقي ايمعومؾ ايمبممي ،ايمذي يعد
اظمحقر ايمرئقيس دم فمؿؾقي ايمتـؿقي االومتصوديي.
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ب -إن مسوفمدة ايمدويمي دم سمقهمغم احلوصموت األؽموؽمقي يمدي هبو إلم سمقصمقف ايمػقائض اظمويمقي
ايمتل ىمون مؼرر ًا إكػوومفو دم اجلوكى االصمتامفمل نمغم اإلكتوصمل إلم مشوريع اؽمتثامريي
إكتوصمقي مدرة يمؾرزمح.
ىمام كؾؿس ايمدور االومتصودي يمصؽقك ايمقومػ همقام يقم :17
 يسفؿ ايمقومػ دم سمـؿقي االدطمور وحمورزمي االىمتـوز مـ طمالل سمقـمقػ األمقال دم مشوريعاؽمتثامريي طمغميي.
 سمسوفمد ايمصؽقك ايمقومػقي دم إكشوء مشوريع اؽمتثامريي يتؿ مـ طمالهلو سمقـمقػ فمدد ىمبغممـ ايمعامل.
 سمسفؿ ايمصؽقك ايمقومػقي ذم متقيؾ اظمشوريع ايمصغغمة واؽمتغالل ايمثروات اظمحؾقي وزيودةاإلكتوج وزيودة ايمدطمقل ومـف زيودة االدطمور واالؽمتثامر.
 إسموضمي مزيد مـ ايمسؾع واخلدموت ممو يمدى إلم مزيد مـ ايمرهموهقي وحتسكم مستقىاظمعقشي وزيودة ايمؼدرات ايمتصديريي.
 اظمسومهي دم إكشوء زمعض اظمشوريع ايمتل فمجزت ايمدويمي فمـ إكشوئفو. اظمسومهي دم زيودة ايمـوسمٍ اظمحقم اخلوم ،مـ طمالل ايمؼقؿ اظمضوهمي ايمتل حتؼؼفو اظمشوريع ايمتلسمؿ اكشوؤهو ومتقيؾفو زمصؽقك ايمقومػ.
 .3بعض التجارب التطبٗكٗ ٛيف متٕٖن املشارٖع التٍىٕٖ ٛعَ طزٖل الصكٕك اإلسالوٗ:ٛ
طمطً ايمؽثغم مـ ايمدول اإلؽمالمقي طمطقات ىمبغمة دم إةدار ايمصؽقك اإلؽمالمقي زملؾمؽوهلو
اظمختؾػي يمتؿقيؾ طمططفو ايمتـؿقيي ،ممو أزمرز جتورب سمستحؼ ايمدراؽمي واالؽمتػودة مـفو ،وهمقام يقم
زمعض ايمتجورب ايمعؿؾقي دم إةدار هذه ايمصؽقك دم فمدد مـ ايمدول اإلؽمالمقي :18
 .1.1التجزب ٛاملالٗزٖ :ٛفمعم ايمرنمؿ مـ ايمتحػظوت ايمممفمقي ايمتل أشمورهو ايمعديد مـ ايمػؼفوء
ضمقل ايمتجرزمي اظمويمقزيي دم ايمصـوفمي اظمويمقي اإلؽمالمقي ،همنن مويمقزيو حتتؾ اظمرسمبي األولم فموظمق ًو مـ ضمقٌ
إةدار ايمصؽقك اإلؽمالمقي ،ىمام هق مقوح دم ايمشؽؾ رومؿ ( ،)01وال ؾمؽ أن اخلػمة اظمويمقزيي
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وسمطقر ومطوفمفو اظمورم ومد ؽموفمدهو ىمثغم ًا دم ضمصقهلو فمعم ومصى ايمسبؼ دم هذا اظمجول ،ضمقٌ ةدر
مـفو مو كسبتف  %70مـ ايمؼقؿي اإلمجويمقي ايمعوظمقي إلةدارات ايمصؽقك زمحسى ايمبؾد طمالل ايمػؼمة
(-2001صموكػل ، ،)2013زمؼقؿي سمؼدر زمحقارم

مؾققن دوالر أمريؽل حلقارم 3045

إةدار ،ضمقٌ أةدرت ايمعديد مـ ايمصؽقك يمتؿقيؾ مشوريع ايمبـقي ايمتحتقي يمؾدويمي وايمممىموت
ايمتوزمعي هلو دم ؽمبقؾ سمعزيز هذه ايمصؽقك ىملداة متقيؾقي ،مـفو إةدارات رشىمي زمووؽمتفد ايمؼوزمضي دم
مويمقزيو يمتؿقيؾ إكشوء حمطي سمقيمقد ايمطوومي ،وومد أؿمؾؼً مويمقزيو ؽمقق ايمصؽقك دم فموم  1996مـ
طمالل رشىمي ايمرهـ ايمعؼوري ايمقؿمـقي اظمويمقزيي (.)Cagmas Bekhad

املصدر 8من إعداد الباحثني وباالعتامد عىلSukuk Report –A comprehensive study of the 8
global sukuk market, 3rdedition, IIFM, Manama, Bahrain , April 2013, p20,
p22.

 .1.1التجزب ٛاإلواراتٗ :ٛسمؾعى دويمي اإلمورات دور ًا ومقودي ًو وإومؾقؿق ًو دم جمول ةـوفمي ايمصغمهمي

اإلؽمالمقي ،وومد سمصدرت ؽمقق ايمتؿقيؾ اإلؽمالمقي دم اظمـطؼي ،وزمرزت دم ؿمؾقعي دول ايمعومل
وومودت دول جمؾس ايمتعوون اخلؾقجل مـ ضمقٌ ضمجؿ إةداراهتو يمؾصؽقك ،وايمذي زمؾغ ضمقارم
 43مؾقور دوالر يمـ  63إةدار يمؾػؼمة اظمؿتدة مو زمكم (-2001صموكػل2013م) ،سمعؽس مو كسبتف
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 % 09مـ ايمؼقؿي اإلمجويمقي ايمعوظمقي إلةدارات ايمصؽقك زمحسى ايمبؾد ،وهبذا اضمتؾً اإلمورات
اظمرسمبي األولم طمؾقجقو وفمرزمق ًو وايمثوكقي فموظمق ًو زمعد مويمقزيو ،كتقجي اإلةدارات ايمؽبغمة ايمتل ؿمرضمتفو
رشىموت وممؽمسوت ضمؽقمقي وؾمبف ضمؽقمقي ،سمرىمزت زمويمدرصمي األولم دم ومطوع اخلدموت اظمويمقي
وايمتطقير ايمعؼوري ،وومد ومومً ضمؽقمي ديب ممثؾي زمدائرة ايمطغمان اظمدين زمتقومقع اسمػوومقي مع ؽمتي زمـقك
إؽمالمقي زمندارة زمـؽ ديب اإلؽمالمل سمؿ زمؿقصمبفو إةدار ةؽقك إصمورة زمؼقؿي زمؾققن دوالر أمريؽل
سمؿ سمغطقتفو زمويمؽومؾ.
 .1.1التجزب ٛالشٕداٌٗ :ٛسمعد جترزمي إةدار ايمصؽقك اإلؽمالمقي دم ايمسقدان جترزمي رائدة
وممقزة طموةي دم جمول ةـوفمي ايمصؽقك احلؽقمقي ايمسقوديي ،وايمتل ىموكً مـ زمكم أهؿ أهداهمفو سمعبئي
اظمقارد يمتؿقيؾ فمجز اظمقازكي ايمعومي ومتقيؾ األةقل واظمشوريع احلؽقمقي ،ودم كػس ايمقومً أداة
مستقهمقي يمؾؿتطؾبوت ايمممفمقي سمصؾح إلدارة ايمسققيمي داطمؾ اجلفوز اظمرصدم ،وايمتل يعؿؾ هبو زمـؽ
ايمسقدان اظمرىمزي ضمويمق ًو همقام يعرف زمعؿؾقوت ايمسقق اظمػتقضمي يمؾتحؽؿ دم فمرض ايمـؼقد ،وضمسى
مو هق مقوح دم ايمشؽؾ رومؿ ( )01أفماله ،حتتؾ ايمسقدان اظمرسمبي ايمسودؽمي فموظمق ًو ،ضمقٌ زمؾغً ومقؿي
إةداراهتو

.

مؾقور دوالر أمريؽل ،أي مو كسبتف  %3مـ ايمؼقؿي اإلمجويمقي ايمعوظمقي إلةدارات

ايمصؽقك زمحسى ايمبؾد ،ومـ زمكم أهؿ اظمشوريع ايمتل سمؿ متقيؾفو فمـ ؿمريؼ ايمصؽقك ممموع ؽمد
مروي ،واظمؿقل صمزئق ًو زمويمصؽقك اإلؽمالمقي مـ ومبؾ ضمؽقمي ايمسقدان وافمتؿدت ايمصؽقك دم
هقوىمؾفو فمعم فمؼد اإلصمورة.
 .2.1التجزب ٛالبخزٍٖٗ :ٛسمعتػم ايمتجرزمي ايمبحريـقي مع إةدار ةؽقك اإلصمورة جترزمي رائدة،
وهل أول جترزمي طمؾقجقي دم إةدار هذه ايمصؽقك اإلؽمالمقي ،همؼد أةدرت ايمبحريـ ضمتك هنويي
صموكػل 2013م ةؽقىم ًو ومقؿتفو اإلمجويمقي ضمقارم
ايمثومـي فموظمق ًو زمـ  200إةدار ًا ،وايمتل متثؾ

مؾقور دوالر أمريؽل ،وهبذا اضمتؾً اظمرسمبي

 %مـ إمجورم ومقؿي إةدارات ايمصؽقك اإلؽمالمقي

فموظمق ًو ،ضمقٌ زمدأت ممؽمسي كؼد ايمبحريـ زمنةدار فمممة إةدارات ةؽقك إصمورة زمؾغ جمؿقفمفو
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 750مؾققن دوالر دم فموم 2001م ،هذا إلم صموكى إةدار ةؽقك ؽمؾؿ زمؿبؾغ  25مؾققن دوالر
ظمدة شمالث أؾمفر وزمشؽؾ دوري هبدف امتصوص ايمسققيمي ايمزائدة فمـ ضموصمي ايمبـقك.
 .3.1التجزب ٛالباكشتاٌٗ :ٛومومً ضمؽقمي زموىمستون ؽمـي 1980م ممثؾي زمبـقىمفو وممؽمسوهتو
اظمويمقي زمنةدار ؾمفودات اظمشورىمي آلصمول متقؽمطي وؿمقيؾي األصمؾ زمدي ً
ال فمـ إةدار ايمسـدات
زمػوئدة ،وهل ؾمفودات وموزمؾي يمؾتحقيؾ ،وسمعتؿد فمعم مبدأ اظمشورىمي دم ايمرزمح واخلسورة ،ووـمقػتفو
سمعبئي مقارد متقيؾقي متقؽمطي وؿمقيؾي األصمؾ زمويمعؿؾي اظمحؾقي يمؾصـوفمي ونمغمهو ،وومد زمؾغً ومقؿي
إةدارات ايمصؽقك اإلؽمالمقي ايمبوىمستوكقي مو يؼورب

مؾقور دوالر أمريؽل يمـ  44إةدار ًا،

طمالل ايمػؼمة ( -2001صموكػل2013م) ،مو جيعؾفو حتتؾ اظمرسمبي ايمسوزمعي فموظمق ًو زمـسبي وةؾً

%

مـ إمجورم ومقؿي إةدارات ايمصؽقك اإلؽمالمقي ضمسى ايمبؾد.
 . 4الصكٕك اإلسالوٗ ٛاملشتخدو ٛيف متٕٖن املشارٖع التٍىٕٖٔ ٛاليت ميكَ االستفاد ٚوٍّا يف
اجلزاٟز:
مو أضمقج اجلزائر ايمققم إلم ةقغ وآيمقوت يمتؿقيؾ مشوريعفو ايمتـؿقيي زملؽمؾقب اظمشورىمي دم
ايمرزمح واخلسورة ،أي أكف ال يلطمذ إال ضمصي مـ فموئد ورزمح اظممموع ،ويتحؿؾ خموؿمر هذه اظمشوريع
وطمسورهتو ،طموةي دم مرضمؾي مو زمعد ايمـػط وايمبحبقضمي اظمويمقي ايمتل سمعقشفو.
وايمقاومع أن محؾي ايمصؽقك أو اظم مؽمسوت اظمويمقي اإلؽمالمقي اظمؿقيمي ال متقل إال اظمشوريع ذات
اجلدوى االومتصوديي وايمتل يستطقع مدير اظممموع همقفو رشاء اظممموع دم هنويي مدة ايمتؿقيؾ مـ
أرزموح اظممموع أو مـ مقارده األطمرى ،19واكطالوم ًو مـ ذيمؽ ؽمـحوول إـمفور مدى إمؽوكقي
االؽمتػودة مـ خمتؾػ أكقاع ايمصؽقك اإلؽمالمقي دم متقيؾ اظمشوريع ايمتـؿقيي ضمسى زمعض
ايمػؼفوء

20

وايمتل يؿؽـ يمؾجزائر أن سمستػقد مـفو دم هذا اظمجول ،وذيمؽ مـ طمالل مو يقم:

 . 1.2الصكٕك الصادر ٚعم ٜأساض عكد بٗع أصن أٔ عني وٕجٕد ٚعٍد اإلصدار وؤجز ٚأٔ قابمٛ
لمتأجري :ومد حتتوج احلؽقمي أو ايمممىمي أو همرد إلم سمدزمغم مقارد مويمقي الؽمتخدامفو دم متقيؾ إكشوء
ممموع صمديد أو سمطقير ممموع وموئؿ أو دم متقيؾ رأس اظمول ايمعومؾ هلذا اظممموع ،أو يمتؿقيؾ
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ؾمخيص ،وزمدالً مـ ايمؾجقء إلم حتصقؾ هذا ايمتؿقيؾ فمـ ؿمريؼ ومرض زمػوئدة ،همنكف يصدر ةؽقك
أفمقون ممصمرة أو وموزمؾي يمؾتلصمغم وسمؽقن ضمصقؾي إةدار ايمصؽقك هل شمؿـ هذه ايمعكم ،وإذا ىمون
اظمصدر زمحوصمي إلم اؽمتخدام هذه ايمعكم همنن يمف أن يستلصمرهو مـ محؾي ايمصؽقك إصمورة مـتفقي
زمويمتؿؾقؽ زمؼسط أصمرة شموزمً وذيمؽ زمؼسؿي سمؽويمقػ ايمعكم فمعم همؼمات اإلصمورة ،وومسط متغغم يتؿ
االسمػوق فمؾقف يؿثؾ ايمعوئد أو ايمرزمح ،وزمقهموء اظمستلصمر زمويمتزاموسمف زمدهمع األصمرة ؿمقال مدة اإلصمورة
يتؿؾؽ ايمعكم.
ويؿثؾ ايمصؽ دم هذه احلويمي ضمصي ؾموئعي دم مؾؽقي ضمؼقؼقي يمؾعكم اظممصمرة ،يمذا همنن هذه
ايمصؽقك جيقز سمداوهلو مـ حلظي إةدارهو وضمتك هنويي مدهتو ،ىمام أكف جيقز اؽمؼمدادهو مـ مصدرهو
زممموط معقـي ،وومد سمؽقن اإلصمورة سمشغقؾقي يعقد همقفو األةؾ إلم محؾي ايمصؽقك دم هنويي مدة
اإلصمورة ،وذيمؽ زملن يؽقن ؿمويمى ايمتؿقيؾ دم ضموصمي إلم معدات وآالت يمعؿؾقي واضمدة أو فمدة
فمؿؾقوت مثؾ اظمؼوويمكم ،ودم هذه احلويمي يصدرون ةؽقك أفمقون وموزمؾي يمؾتلصمغم سمستخدم ضمصقؾتفو
دم رشاء هذه اظمعدات يمتمصمر يمؾؿصدر مدة حمددة سمعقد ايمعكم زمعدهو إلم محؾي ايمصؽقك يمؾترصف
همقفو ضمسبام يرون ألهنو ممؾقىمي هلؿ.
ويظفر مـ هـو أمهقي هذه ايمصؽقك ودورهو دم متقيؾ اظمشوريع االؽمتثامريي ودم اؽمتؼطوب
اظمقارد اظمويمقي ظمصدر ايمصؽقك همفق يبقع أة ً
ال أو مـػعي أةؾ حلؿؾي ايمصؽقك دم مؼوزمؾ شمؿـ
يستخدمف دم ىموهمي أكشطتف ايمتجوريي وايمصـوفمقي وايمزرافمقي وايمتعديـقي واالؽمتخراصمقي ،وذيمؽ
يمتطقير مشوريع وموئؿي فمـ ؿمريؼ اإلضمالل وايمتجديد وزيودة طمطقط اإلكتوج ،وومد يؿقل زمؿشوريع
صمديدة ،وومد يستخدمف دم سمقهمغم رأس اظمول ايمعومؾ هلذه اظمشوريع ،ويؿؽـف أن يؿقل ضموصموسمف
ايمشخصقي ألكف يؿؾؽ شمؿـ األةؾ ايمذي زموفمف حلؿؾي ايمصؽقك ،ويمف ىمومؾ احلؼ دم اؽمتخدامف
ضمسى اضمتقوصموسمف ،همفذه ايمصؽقك إذن سمعد أداة مويمقي متؿقزة جلؾى اظمقارد اظمويمقي الؽمتخدامفو دم
متقيؾ اظمشوريع االؽمتثامريي وايمتل سمسوهؿ دم حتؼقؼ ايمتـؿقي االومتصوديي يمؾبؾد ،زمجوكى متقيؾ ىموهمي
أكشطي اظمصدر دون ومققد فمعم هذا االؽمتخدام.
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 .1.2الصكٕك الصادر ٚعم ٜأساض عكد بٗع وٍفع ٛأصن وٕجٕد عٍد اإلصدار ميمكْ املصدر بعكد
إجار ٚأٔ ميمك األصن ٌفشْ (رقبٔ ٛوٍفع :)ٛومد حتتوج ممؽمسوت ايمدويمي أو رشىمي أو همرد إلم سمقهمغم
مقارد مويمقي الؽمتخدامفو دم متقيؾ سمطقير مشوريع اؽمتثامريي وموئؿي أو دم إكشوء مشوريع صمديدة ،أو
سمقهمغم رأس اظمول ايمعومؾ هلذه اظمشوريع أو ضمتك ألنمراض ؾمخصقي ،وزمدالً مـ أن يؾجل إلم ايمتؿقيؾ
فمـ ؿمريؼ ايمؼرض زمػوئدة همنكف يؼقم زمنةدار ةؽقك يبقع زمؿؼتضوهو مـػعي أةقل يؿؾؽفو ظمدة
ؿمقيؾي ،ىمويمعؼورات وايمطوئرات وايمسػـ واظمصوكع وايمسدود واظمعدات واآلالت حلؿؾي ايمصؽقك،
و سمؽقن ضمصقؾي إةدار هذه ايمصؽقك هل أصمرة هذه األةقل أي شمؿـ مـػعتفو ،شمؿ يؼقم محؾي
ايمصؽقك زمنفمودة سملصمغمهو يمؾغغم ويؽقن ايمػرق زمكم األصمرسمكم هق فموئد أو رزمح هذه ايمصؽقك.
ويمؾؿصدر أن يستلصمر هذه األةقل مـ محؾي ايمصؽقك ظمدة ومصغمة إذا اضمتوج إيمقفو ،وسمؽقن
األصمرة ايمتل يدهمعفو هل فموئد ايمصؽقك ،ويؿؽـ أن سمعقد زموومل مدة اظمـػعي إلم اظمصدر إذا سمعفد
زمنفمودة رشائفو مـ محؾي ايمصؽقك مؼوزمؾ شمؿـ أو أصمرة حمددة.
وايمصؽقك ايمتل سمصدر يمدهمع أصمرة األةؾ متثؾ ضمصي ؾموئعي دم مؾؽقي مـػعي األةؾ
اظمستلصمر ،ويمذا همنكف جيقز سمداوهلو واؽمؼمدادهو مـ حلظي إةدارهو وومبؾ زمقع هذه اظمـػعي زمعؼد إصمورة
مـ ايمبوؿمـ ،وذيمؽ زمام يتػؼ فمؾقف ضمومؾ ايمصؽ ومشؼميف ،وأمو زمعد زمقع هذه اظمـػعي همنن ايمتداول
يؽقن زمويمؼقؿي اإلؽمؿقي وزمثؿـ احلول ألن ايمصؽ يؿثؾ األصمرة وهل ديـ دم ذمي اظمستلصمر مـ
ايمبوؿمـ دم هذه احلويمي.
 .1.2الصكٕك الصادر ٚعم ٜأساض عكد إجار ٚأصن وٕصٕف يف الذو :ٛومد ال سمقصمد يمدى ؿمويمى
ايمتؿقيؾ ضمؽقمي ىموكً أو رشىمي ،أةقل صموهزة يبقعفو أو يمصمرهو حلؿؾي ايمصؽقك ،همقمصمر
أةقالً زمؿقاةػوت حمددة يـقي إكشوءهو أو سمؽقن حتً اإلكشوء ىموظمبوين أو اظمطورات واظمصوكع
ونمغمهو ،وهـو جتقز ايممميعي يمف إةدار ةؽقك يمصمر زمؿؼتضوهو حلؿؾي ايمصؽقك هذه األةقل
إصمورة مقةقهمي دم ايمذمي ظمدة ؿمقيؾي ىملرزمعكم ؽمـي مث ً
ال شمؿ يستلصمرهو هق أو نمغمه مـ محؾي
ايمصؽقك ظمدة أومرص هل مدة ايمصؽقك زملصمرة معؾقمي يؽقن ايمػرق زمكم هذه األصمرة واألصمرة ايمتل
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دهمعفو محؾي ايمصؽقك يمؾؿمصمر هل فموئد هذه ايمصؽقك ،ويمؾؿصدر اظممصمر أن يتعفد زممماء زموومل
اظمـػعي زمسعر ايمسقق أو زمويمؼقؿي ايمعوديمي أو ةودم ايمؼقؿي أو زمام يتؿ االسمػوق فمؾقف فمـد سمـػقذ ايمبقع.
ودم هذا ايمـقع مـ ايمصؽقك ؽمقحصؾ مصدرهو فمعم مقارد مويمقي يؿقل هبو مشوريعف
االؽمتثامريي هل ضمصقؾي إةدار ايمصؽقك (أي أصمرة ايمعكم اظمقةقهمي دم ايمذمي أو شمؿـ مـػعتفو)،
وهل فمكم ال سمقصمد دم مؾؽف فمـد إةدار ايمصؽقك ،زمؾ ؽمتقصمد دم اظمستؼبؾ زمؿقةػوت معقـي،
وهبذا سمؽقن هذه ايمصؽقك وؽمقؾي أو أداة يمتقهمغم اظمقارد اظمويمقي اظمطؾقزمي يمتؿقيؾ إكشوء اظمشوريع
االؽمتثامريي ايمتـؿقيي يمؾدويمي أو سمطقير مشوريع وموئؿي ،أو متقيؾ رأس اظمول ايمعامل هلذه اظمشوريع ،أو
ضمتك يمتؿقيؾ احلوصموت ايمشخصقي.
 .2.2الصكٕك الصادر ٚعم ٜأساض عكد بٗع اخلدوات :إذا رنمبً اظممؽمسوت ايمتل سمؼدم طمدموت
يمؾغغم مثؾ اظممؽمسوت ايمطبقي وايمتعؾقؿقي واالؽمتشوريي وممؽمسوت ايمـؼؾ واالسمصوالت ونمغمهو مـ
اخلدموت دم سمقهمغم مقارد مويمقي يمتؿقيؾ سمطقير أكشطتفو االؽمتثامريي ايمؼوئؿي أو إكشوء وضمدات أو
مشوريع اؽمتثامريي صمديدة أو ظمؼوزمؾي كػؼوهتو اجلوريي ( رأس اظمول ايمعومؾ) ،همنهنو سمستطقع أن سمصدر
ةؽقك طمدموت سمبقع زمؿؼتضوهو حلؿؾي ايمصؽقك جمؿقفمي مـ طمدموت ايمـؼؾ أو االسمصوالت،
وسمؽقن ضمصقؾي إةدار هذه ايمصؽقك هل شمؿـ أو أصمرة هذه اخلدموت ،وذيمؽ زمدي ً
ال فمـ ايمؼرض
ايمرزمقي ،ويستطقع ممثؾ محؾي ايمصؽقك (األمكم) ،ويتؿثؾ فمودة دم رشىمي ايمـ  SPVأن يبقع هذه
اخلدموت ايمتل اؾمؼميً مجؾي زمويمـؼد يمطويمبل هذه اخلدموت مؼوزمؾ أصمرة سمدهمع ممصمؾي أو فمعم
أومسوط.
وهبذا سمعد ةؽقك اخلدموت أداة مويمقي متؿقزة الؽمتؼطوب اظمقارد اظمويمقي ظممؽمسوت
اخلدموت إذ متؽـفو مـ سمقهمغم ايمتؿقيؾ ايمالزم يمتؿقيؾ مشوريعفو االؽمتثامريي اجلديدة ،وسمطقير
اظمشوريع ايمؼوئؿي ىمام أهنو سمقهمر رأس اظمول ايمعومؾ.
 .3.2الصكٕك الصادر ٚعم ٜأساض عكد بٗع بضاع ٛسمىاً :ومد حيتوج اظمـتٍ ضمؽقمي أو رشىمي أو
همرد ًا إلم متقيؾ فمؿؾقوت اإلكتوج زرافمق ًو أو ةـوفمق ًو أو سمعديـق ًو أو نمغمهو ،وزمدالً مـ ايمؾجقء إلم سمقهمغم
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هذا ايمتؿقيؾ فمـ ؿمريؼ ومرض زمػوئدة ،همنكف يصدر ةؽقك ؽمؾؿ يبقع اظمصدر يمؾصؽقك زمؿؼتضوهو
ىمؿقي مـ إكتوصمف ايمزرافمل أو ايمصـوفمل أو ايمتعديـل أو االؽمتخراصمل يسؾؿفو يمقىمقؾ محؾي ايمصؽقك
دم اظمستؼبؾ دهمعي واضمدة أو فمعم دهمعوت ،وسمؽقن ضمصقؾي إةدار هذه ايمصؽقك هل ايمثؿـ ايمذي
يؿؾؽ اظمـتٍ ايمترصف همقف زمؽؾ أكقاع ايمترصف ،همػل هذه ايمصؽقك يبقع اظمـتٍ إكتوصمف دم اظمستؼبؾ
زموجلؿؾي وكؼد ًا ويؼبض ايمثؿـ دم احلول.
وزمذيمؽ يظفر أن ةؽقك ايمسؾؿ سمعد أداة متؿقزة جلذب اظمقارد اظمويمقي يمتؿقيؾ األكشطي االؽمتثامريي
ايمتل سمؼقم هبو احلؽقموت وايمممىموت واألهمراد ايمذيـ يعؿؾقن دم جمول إكتوج زرافمل أو ةـوفمل أو
اؽمتخراصمل أو سمعديـل ،همؿـ شمؿـ زمقع زمضوفمي آصمؾي يستطقع اظمـتٍ أن يؿقل فمؿؾقوت اإلكتوج
ومشوريعف االؽمتثامريي.
 .4.2الصكٕك الصادر ٚعم ٜأساض عكد بٗع أصن ٖتٕىل الباٟع تصٍٗعْ :سمتضؿـ كممة إةدار
هذه ايمصؽقك ،إجيوزم ًو ،أي فمرو ًو مـ مصدر ايمصؽ (اظمستخدم أو اظمستػقد مـ ضمصقؾتف) ضمؽقمي
أو رشىمي أو ممؽمسي همرديي ،زمصػتف مستصـع ًو (أي مشؼمي ًو اؽمتصـوفم ًو) ،مقصمف ًو إلم مجفقر اظمؽتتبكم
أو إلم همئي حمددة مـفؿ ،ىمبعض اظممؽمسوت اظمويمقي ،يعرض فمؾقفؿ همقف رشاء أةؾ مصـع مـفؿ
ىمطوئرة أو ؽمػقـي أو آيمي أو ممموع إؽمؽون أو ؿمريؼ أو ؽمد أو مطور ،وذيمؽ زمثؿـ معكم ،همنذا سمؿ
ومبقل هذا ايمعرض زموالىمتتوب دم ايمصؽقك ودهمع ومقؿتفو اكعؼد االؽمتصـوع زمكم مصدر ايمصؽ
زمصػتف مستصـع ًو ،أي مشؼمي ًو اؽمتصـوفمق ًو ،وزمكم اظمؽتتبكم دم ايمصؽقك زمصػتفؿ ةوكعكم .شمؿ يؼقم
ٍ
مقاز يصـع ايمعكم زمثؿـ يدهمع يمف مـ
ممثؾ محؾي ايمصؽقك زمويمتعوومد مع ةوكع آطمر دم اؽمتصـوع
ضمصقؾي إةدار ايمصؽقك ويسؾؿ هذا األةؾ يمؾؿصدر.
ومـ هـو يظفر أن ةؽ االؽمتصـوع أداة مويمقي متؿقزة جلؾى أو سمقهمغم اظمقارد اظمويمقي
يمؾحؽقموت وايمممىموت ايمتل حتتوج إلم رشاء ؽمؾع ةـوفمقي ىمويمطوئرات وايمسػـ واظمصوكع
واظمعدات واآلالت ،أو إلم متقيؾ مشوريع ايمبـوء مثؾ اظمطورات واظمجؿعوت ايمصـوفمقي وايمسؽـقي،
همفمالء يصدرون ةؽقىم ًو سمستخدم ضمصقؾتفو دم سمصـقع هذه ايمسؾع شمؿ سمسؾؿ زمعد سمصـقعفو إلم
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مشؼمهيو اؽمتصـوفم ًو يمقدهمع شمؿـفو فمعم أومسوط أو دهمعي واضمدة دم اظمستؼبؾ ،وفموئد هذه ايمصؽقك هق
ايمػرق زمكم سمؽؾػي سمصـقع ايمسؾعي وشمؿـ زمقعفو يمؾؿصدر ،همحؿؾي ايمصؽقك يبقعقن ايمسؾعي اظمصـعي
إلم اظمصدر زمثؿـ معكم يدهمع فمعم أومسوط ،شمؿ يتػؼقن مع مـ يؼقم زمويمتصـقع زمثؿـ يدهمع يمف دم
مرضمؾي ايمتصـقع.
 .5.2الصكٕك الصادر ٚعم ٜأساض عكد البٗع املزاحب :ٛإذا اضمتوصمً ضمؽقمي أو رشىمي متقيؾ
رشاء ؽمؾع أو زمضوفمي مثؾ ايمطوئرات وايمسػـ واظمصوكع ،وايمعؼورات وايمبضوئع فمعم أن يدهمع ايمثؿـ
دم أصمؾ حمدد ،دهمعي واضمدة أو فمعم دهمعوت همنهنو حتصؾ فمعم ذيمؽ زمنةدار ةؽقك اظمرازمحي آلمر
زمويممماء ،وسمتضؿـ كممة إةدار هذه ايمصؽقك ،أي اإلجيوب ايمذي سمتضؿـف ،وفمد ًا مؾزم ًو مـ
مصدرهو أي ايمرانمى دم االؽمتػودة مـ ضمصقؾي إةدارهو ،أو مـ ايمبـؽ اإلؽمالمل ايمذي يـقب
فمـفؿ ،زممماء زمضوفمي زمؿقاةػوت معقـي ،زمثؿـ حمدد ،أو زمام ومومً زمف ايمبضوفمي فمعم اظمشؼمي ،مع
رزمح معؾقم ،مبؾغ ًو مؼطقفم ًو أو كسبي حمددة مـ سمؽويمقػ ايمبضوفمي ،يدهمع دم مقافمقد حمددة ،وذيمؽ
زمعد متؾؽ محؾي ايمصؽقك أو مدير اإلةدار كوئب ًو فمـفؿ ،هلذه ايمبضوفمي وومبضفو ،همنذا سمؿ االىمتتوب
ودهمع اظمؽتتبقن ومقؿي ايمصؽقك ايمتل متقل فمؿؾقي ايممماء ومو يتبعف مـ سمؽويمقػ ايمتلمكم وايمشحـ
وايمتػريغ ونمغمهو ،وموم ممثؾ محؾي ايمصؽقك ،افمتامد َا فمعم هذا ايمقفمد اظمؾزم ،زموؽمتخدام ضمصقؾي
االىمتتوب دم متؾؽ ايمبضوفمي اظمقفمقد زمممائفو مـ اظمصدر وومبضفو ايمؼبض ايمـوومؾ يمؾضامن ،شمؿ يؼقم،
زمتقومقع فمؼد اظمرازمحي يمؾؿصدر ايمقافمد زمويممماء ،كقوزمي فمـ محؾي ايمصؽقك ،شمؿ يتقلم زمعد ذيمؽ سمسؾقؿ
ايمبضوفمي ظمشؼمهيو وحتصقؾ ايمثؿـ وسمقزيعف فمعم محؾي ةؽقك اظمرازمحي يمممر زمويممماء .وظمؿثؾ محؾي
ايمصؽقك أن يعكم مدير اؽمتثامر وحيدد يمف أصمر ًا يمؾؼقوم هبذه ايمعؿؾقوت ضمسبام سمؼرره كممة اإلةدار.
ويتؿثؾ ايمتؿقيؾ دم هذه ايمصؽقك دم ضمصقل مشؼمي ايمبضوفمي فمعم ايمبضوفمي ايمتل حيتوصمفو
يمتجورة أو اؽمتخدام زمثؿـ ممصمؾ يدهمع فمعم أومسوط أو دهمعي واضمدة ،وذيمؽ زمدي ً
ال فمـ اومؼماوف
زمػوئدة ورشاء ايمبضوفمي زمـػسف زمؿبؾغ ايمؼرض .وزمذيمؽ سمؽقن ةؽقك اظمرازمحي أداة جلذب ايمتؿقيؾ
وحتصقؾ اظمقارد اظمويمقي.
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 .6.2الصكٕك الصادر ٚعم ٜأساض عكد املضارب :ٛإذا ىمون اظمؼصقد مـ إةدار ايمصؽقك هق
سمقهمغم رأس مول مضورزمي الؽمتثامره دم ممموع اؽمتثامري طموص أو كشوط اؽمتثامري معكم ،همنن هذه
ايمصؽقك سمسؿك ةؽقك اظمضورزمي اظمؼقدة ،وإذا ىمون ايمـشوط ايمذي سمستثؿر همقف ضمصقؾي ايمصؽقك
فموم ًو ،همتسؿك ةؽقك اظمضورزمي اظمطؾؼي .ودم ىمال احلويمتكم همنن هذه ايمصؽقك سمقهمر اظمقارد اظمويمقي
ايمتل حتتوج إيمقفو احلؽقموت وايمممىموت واألهمراد ايمذيـ يمدهيؿ مشوريع إكتوصمقي يرنمبقن دم سمـػقذهو
ويمقس يمدهيؿ رأس اظمول أو ايمتؿقيؾ ايمالزم ،ويمؽـ مقاردهؿ اظمويمقي سمسؿح هلؿ زمرد هذا ايمتؿقيؾ
ومتؾؽ اظممموع دم اظمستؼبؾ.
ويظفر مـ ايمعرض اظمتؼدم أن ةؽقك اظمضورزمي متثؾ أداة ممتوزة جلذب وسمدزمغم اظمقارد اظمويمقي
ايمالزمي يمتؿقيؾ طمطي االؽمتثامر وإكشوء اظمشوريع االؽمتثامريي زمجؿقع أكقافمفو وسمطقير ايمؼوئؿ مـفو
زموإلضمالل وايمتجديد وإووهمي طمطقط إكتوج صمديدة ،فمعم أن يتحؿؾ اظمستثؿرون محؾي ايمصؽقك
خموؿمر هذا االؽمتثامر مؼوزمؾ ضمصقهلؿ فمعم كسبي مـ أرزموح اظممموع ضمتك يؼقم اظمضورب زمتؿؾؽف
دهمعي واضمدة أو فمعم دهمعوت وذيمؽ مـ ضمصتف دم ايمرزمح أو مـ مقارده اخلوةي ،وزمذيمؽ متقل طمطط
ايمتـؿقي مـ طمالل هذه ايمصؽقك دون سمؽؾػي فمعم أةحوب هذه اظمشوريع ذيمؽ أن محؾي ايمصؽقك ال
حيصؾقن إال فمعم ضمصي مـ رزمح اظمشوريع ايمتل متقهلو ضمصقؾي إةدار ةؽقىمفؿ مع حتؿؾفؿ
ظمخوؿمر االؽمتثامر ايمتل ال يد يمؾؿضورب همقفو.
 .7.2الصكٕك الصادر ٚعم ٜأساض عكد الٕكال ٛيف االستجىار :سمتضؿـ كممة إةدار هذه
ايمصؽقك فمروو مـ مصدر ايمصؽ يمؾجؿفقر أو همئي طموةي مـ ايمـوس ،ىمويمبـقك واظممؽمسوت
اظمويمقي ،الؽمتثامر ضمصقؾي ايمصؽقك زمصػتف وىمق ً
ال زملصمرة حمددة ،دم فمؿؾقي اؽمتثامريي حمددة أو دم
ممموع معكم أو كشوط طموص أو جمؿقع األكشطي ايمتل خيتورهو ايمقىمقؾ ضمسى اظمصؾحي ،همنذا ومبؾ
مـ وصمف إيمقفؿ هذا اإلجيوب هذا ايمعرض واىمتتبقا دم ايمصؽقك ايمصودرة يمتؿقيؾ هذه ايمعؿؾقي أو
ذيمؽ اظممموع أو ايمـشوط اكعؼدت وىمويمي دم االؽمتثامر زمكم مصدر ايمصؽ ،زمصػتف وىمقؾ اؽمتثامر،
واظمؽتتبكم همقف ،زمصػتفؿ مقىمؾكم ،وسمرسمبً فمعم هذه ايمقىمويمي آشمورهو ايمممفمقي ضمسى رشوط ايمقىمويمي
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وأضمؽومفو ايمممفمقي ايمتل حيددهو فمؼد ايمقىمويمي دم االؽمتثامر وكممة اإلةدار ودراؽمي اجلدوى
اظمعتؿدة فمؾقفو ،وأهؿ هذه األضمؽوم هق حتديد مدة ايمقىمويمي وأصمر ايمقىمقؾ زمؿبؾغ مؼطقع أو كسبي
مـ رأس اظمول اظمستثؿر أو ةودم أةقل ايمقىمويمي ،وحتديد جمول فمؿؾف وضمدود ؽمؾطوسمف ،ويعد
االىمتتوب دم هذه ايمصؽقك ومبقالً يمألصمر ايمذي يعروف ايمقىمقؾ وؽموئر رشوط فمؼد ايمقىمويمي.
وايمذي يبدو أن ةؽقك ايمقىمويمي أداة متؿقزة جلذب وسمقهمغم اظمقارد اظمويمقي ايمالزمي يمتؿقيؾ
إكشوء اظمشوريع اإلكتوصمقي أو سمطقير اظمشوريع ايمؼوئؿي ،وويتحؿؾ محؾي ايمصؽقك خموؿمرة مؼوزمؾ
اؽمتحؼوومفؿ يمعوئد هذه اظممموفموت زمعد طمصؿ أصمر ايمقىمقؾ ،وايمػرق زمكم ةؽقك ايمقىمويمي
وةؽقك اظمضورزمي يتؿثؾ دم حتديد ؽمؾطوت ىمؾ مـ اظمضورب وايمقىمقؾ ،هموألول ؽمؾطوسمف مطؾؼي دم
ضمدود فمؼد اظمضورزمي ويستحؼ ضمصي مـ ايمرزمح ،دم ضمكم يؿؽـ حتديد ؽمؾطوت ايمقىمقؾ وهق
يستحؼ أصمر ًا حمدد ًا مع إمؽون اؾمؼماط ضموهمز يمؽؾ مـفام.
 .1..2الصكٕك الصادر ٚعم ٜأساض عكٕد املشاركات :يصدر هذه ايمصؽقك مـ يمديف ممموع
اؽمتثامري يرنمى دم إكشوئف ،أو ممموع وموئؿ يرنمى دم سمطقيره ،ويمديف رأس مول ال يؽػل إلكشوء
أو سمطقير اظممموع ويرنمى دم احلصقل فمعم رشيؽ يمف دم هذا اظممموع ،وهذا ايممميؽ هق محؾي
ةؽقك اظمشورىمي ايمذيـ يؿؾؽقن دم اظممموع زمؿؼدار إةدار ةؽقىمفؿ.
وزمذيمؽ يظفر أن هذه ايمصؽقك سمقهمر اظمقارد اظمويمقي يمتؿقيؾ اظمشوريع اإلكتوصمقي فمعم أؽموس
حتؿؾ اظمخوؿمر ايمصـوفمقي وايمتجوريي واخلدمقي ونمغمهو ،ويستحؼ محؾي ايمصؽقك ضمصي مـ أرزموح
اظمشورىمي ضمسى مو حيدده فمؼد اظمشورىمي وكممة إةدارهو أمو اخلسورة همفل دائ ًام زمؼدر اظمويمكم ىمام
سمؼدم.
 .11.2الصكٕك الصادر ٚعم ٜأساض عكد املزارع :ٛومد يؽقن مصدر ايمصؽ أو مـشئف رشىمي
زرافمقي سمؼدم مدطمالت ايمزرافمي مـ ايمبذور وايمشتالت ايمزرافمقي وايمعاميمي اظمدرزمي ،وسمطؾى مـ
اظمؽتتبكم رشاء مو سمصدره مـ ةؽقك يمتؿقيؾ رشاء مسوضموت ىمبغمة مـ األرض أو اؽمتصالضمفو
وختصقصفو ،همنذا سمؿ ومبقل هذا اإلجيوب واىمتتى ايمـوس دم هذه ايمصؽقك اكعؼدت مزارفمي زمكم
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مصدر ايمصؽقك ،زمصػتف مزارفم ًو زماميمف وزمكم مجوفمي اظمؽتتبكم همقف ،زمصػتفؿ مالك األرض ايمتل
اؾمؼميً زملمقاهلؿ ،وسمرسمبً فمؾقفو مجقع أضمؽوم فمؼد اظمزارفمي مـ كسبي سمقزيع ايمـوسمٍ مـ ايمزرع زمكم
مويمؽ األرض واظمزارع وواصمبوت وايمتزاموت ىمؾ مـفام.
وهذه اظمعومؾي ختتؾػ فمـ ضمويمي ايمصؽقك ايمتل سمصدر يمتؿقيؾ ممموع زرافمل معكم ،ألن
مصدر ايمصؽ دم هذه احلويمي يعد مضورزم ًو أو وىمقؾ اؽمتثامر ،وهق يستخدم ضمصقؾي ايمصؽقك دم
هذه احلويمي دم متقيؾ اظممموع ايمزرافمل اظمعكم مـ رشاء األرض وزرافمتفو وايمرصف فمعم مدطمالت
ايمزرافمي مـ آالت وزمذور وؽمامد ودهمع أصمقر ايمعامل اظمزارفمكم ،همفذا فمؼد مضورزمي دم ممموع معكم
سمقزع همقف أرزموح ايمـشوط ضمسى اسمػوق ايمعوومديـ ،ويؿؽـ أن يطؾؼ فمعم ايمصؽ دم هذه احلويمي ةؽ
اظمضورزمي ايمزرافمقي أي اظمضورزمي ايمتل جموهلو ايمزرافمي.
 .11.2الصكٕك الصادر ٚعم ٜأساض عكٕد املشاقا :ٚإذا سمؿ االىمتتوب دم هذه ايمصؽقك اكعؼدت
مسووموة رشفمقي زمكم مصدر ايمصؽ وزمكم اظمؽتتبكم همقف وسمرسمبً فمؾقفو آشمورهو ايمممفمقي مـ ضمؼقق
وواصمبوت زمكم مصدر ايمصؽ مويمؽ ايمشجر ،واظمؽتتبكم همقف ويؿثؾقن اظمسوومل ،ويؼقم ممثؾ محؾي
ايمصؽقك زمـػسف زمندارة هذه ايمعؿؾقي مـ زمدايتفو إلم هنويتفو ،أو فمـ ؿمريؼ سمعقكم مدير إةدار أو
اؽمتثامر ىمام سمؼدم ،ويمف أن يتعوومد مع رشىموت زرافمقي أو أهمراد يمؾؼقوم زموألفمامل ايمالزمي يمرفمويي
ايمشجر مؼوزمؾ أصمقر سمدهمع هلؿ مـ ضمصقؾي االىمتتوب .وجيى أن سمتضؿـ كممة اإلةدار ؿمريؼي
سمقزيع ايمـوسمٍ مـ ايمثامر زمكم محؾي ايمصؽقك ومصدرهو.
 .11.2الصكٕك الصادر ٚعم ٜأساض املغارس :ٛةؽقك اظمغورؽمي ؾمفودات سمصدر يمتؿقيؾ جتفقز
األرض ايمزرافمقي وسمقهمغم مصودر اظمقوه هلو ،ىمحػر اآلزمور ومد ؾمبؽوت ايمري وايمرصف ،شمؿ زرافمي
ؾمتالت ايمػوىمفي أو نمغمهو ودهمع أصمقر اظمفـدؽمكم وايمعامل ايمزرافمقكم ،وهمقاسمغم اظمقوه وايمؽفرزموء،
ويشورك محؾي ايمصؽقك مالك األرض دم مؾؽقي ايمبسوسمكم أرو ًو وؾمجر َا ،ضمسى مو يؼرره فمؼد
اظمغورؽمي وكممة اإلةدار ،شمؿ سمبوع وسمقزع ضمصقؾي زمقعفو فمعم محؾي ايمصؽقك.
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ويظفر أن ةؽقك اظمزارفموت زملكقافمفو سمعد أداة صمقدة يمتدزمغم ايمتؿقيؾ ايمالزم يمألكشطي
ايمزرافمقي زمصقرهو اظمختؾػي ،وهق متقيؾ يتحؿؾ همقف اظمؿقيمقن محؾي ايمصؽقك مجقع خموؿمر االؽمتثامر
مؼوزمؾ ضمصقهلؿ فمعم كسبي مـ اظمحصقل أو األرض اظمغروؽمي ،وهذا ممو يسوفمد فمعم سمـػقذ طمطط
ايمتـؿقي ايمزرافمقي واؽمتغالل مجقع اظمسوضموت دم ايمزرافمي وايمغرس ورفمويي ايمبسوسمكم ،وذيمؽ زمدي ً
ال فمـ
حتؿؾ اظمزارع وهق ايمطرف ايمضعقػ همقفو
ايمؼروض ايمزرافمقي ضمتك اظمقنة مـفو ،ألن هذه ايمؼروض ّ
ىمومؾ خموؿمر اظمشوريع ايمزرافمقي وهق أمر يتـوذم مع ايمعدل.
 .5التخدٖات الكإٌٌٗٔ ٛالتٍظٗىٗ ٛاليت تٕاجْ صٍاع ٛالصكٕك اإلسالوٗ ٛيف اجلزاٟز:
يشؽؾ نمقوب اإلؿمور ايمتمميعل وايمؼوكقين ايمذي يـظؿ ايمعؿؾ زمويمصؽقك اإلؽمالمقي دم
اجلزائر فموئؼ ًو رئقسق ًو وحتدي ًو ىمبغم ًا دم سمػعقؾ ايمتعومؾ زمويمصؽقك اإلؽمالمقي وطموةي دم جمول متقيؾ
اخلطط ايمتـؿقيي يمؾبؾد ،ويؿؽـ سمقوقح هذا ايمعوئؼ دم فمدة صمقاكى ،زمحقٌ مل يتضؿـ ايمؼوكقن
اظمرصدم اجلزائري وايمتـظقامت ايمتل يصدرهو جمؾس ايمـؼد وايمؼرض وايمتمميعوت اجلبوئقي ذات
ايمصؾي زمويمـشوط اظمرصدم واظمورم أضمؽوم ًو طموةي هتدف إلم مرافموة طمصقةقوت وايمضقازمط ايمممفمقي
يمؾعؿؾ اظمورم اإلؽمالمل زمشؽؾ فموم وايمصؽقك اإلؽمالمقي زمشؽؾ طموص ،زموؽمتثـوء زمعض اظمـتجوت
اظمويمقي اجلديدة ايمتل سمـسجؿ مقوقفمق ًو مـ ضمقٌ اظمبدأ مع ومقافمد ايممميعي اإلؽمالمقي دون أن يؽقن
اظمؼصقد مـ ووع هذه األضمؽوم اخلوةي مرافموة األضمؽوم ايمممفمقي ،زمؼدر مو ىمون اهلدف إجيود
أؽموس وموكقين يمتطقير هذه اظمـتجوت دم ايمسقق اجلزائري زمقةػفو مـتجوت ؿمقرهتو ايمصـوفمي اظمويمقي
ايمتؼؾقديي ،واظمؼصقد هـو مـتجل اإلصمورة ايمتؿقيؾقي أو مو أؿمؾؼ فمؾقف اظممموع اجلزائري (االفمتامد
اإلجيوري) واظمشورىمي دم رأس مول ايمممىموت ويسؿك دم ايمؼوكقن اجلزائري زمرأس اظمول اظمخوؿمر،
يضوف إلم هوسمكم احلويمتكم كشوط إكشوء وإدارة اظمحوهمظ االؽمتثامريي اظمـصقص فمؾقفو دم اظمودة 73
مـ وموكقن ايمـؼد وايمؼرض.21
ويمعؾف مـ األمهقي زمؿؽون ايمتـقيف إلم أن نمقوب االفمؼماف ايمؼوكقين ايمرصيح زمويمصـوفمي اظمويمقي
اإلؽمالمقي ىمؽؾ وزمويمصؽقك اإلؽمالمقي زمشؽؾ طموص مل يشؽؾ فموئؼ ًو يؿـع وصمقدهو وايمتعومؾ هبو

الصكوك اإلسالمية كأداة لتموين التنية االقتصادية ومدى إمكانية...........أ.د سميمان ناصر وأ .ربيعة بن زيد

زمؼدر مو هق فمومؾ ىموزمح حيقل دون متؽقـفو مـ سمرمجي مبودئفو وومقافمدهو ايمممفمقي زمشؽؾ ةحقح
وىمومؾ ومـسجؿ دم اظمامرؽمي اظمقداكقي يمؾعؿؾ اظمرصدم واظمورم .22
وهمقام يقم أهؿ اظمقاد ايمؼوكقكقي اظمـظؿي يمؾـشوط اظمرصدم واظمورم نمغم اظمـسجؿي ىمؾق ًو مع ايمتقةقػ
ايمممفمل يمعؿؾقي إةدار وايمتعومؾ زمويمصؽقك اإلؽمالمقي:
 .1.3عم ٜوشتٕ ٝقإٌُ الٍكد ٔالكزض :زمويمرصمقع إلم ايمؼوكقن رومؿ  10/90يمسـي 1990
واألمر رومؿ  11-03ممرخ دم  26أوت  2003اظمتعؾؼ زمويمـؼد وايمؼرض كالضمظ نمقوب سموم يمعؼقد
ايمتؿقيؾ اإلؽمالمقي وايمتل سمصدر ايمصؽقك اإلؽمالمقي فمعم أؽموؽمفو.
 .1.3عم ٜوشتٕ ٝالكإٌُ التجار :ٙال يتقح ايمؼوكقن ايمتجوري إةدار ةؽقك االؽمتثامر
زمصػتفو متثؾ ضمؼقق مؾؽقي متسوويي ايمؼقؿي ومشوفمي دم أفمقون أو مـوهمع أو ضمصص دم رشىموت دون
أن يؽقن حلومؾقفو ةػي اظمسومهكم ،همويمؼقؿ اظمـؼقيمي ايمتل يتقح ايمؼوكقن يمممىموت األؽمفؿ إةدارهو
إمو أؽمفؿ أو ؾمفودات اؽمتثامر متثؾ مؾؽقي دم رأس اظمول ايمممىمي أو ؽمـدات زمؿختؾػ أكقافمفو متثؾ
ديقك ًو فمؾقفو ،وألن االؽمتثامر دم األؽمفؿ ال يتـوذم مع ايمضقازمط ايمممفمقي ،إال أهنو ال سمشؽؾ زمدي ً
ال
فمـ ةؽقك اظمشورىمي أو اظمضورزمي ونمغمهو ىملدوات اؽمتثامر ومصغمة أو متقؽمطي اظمدى ذات ؽمققيمي
ويؿؽـ فموئد أفمعم ،أمو ايمسـدات همؽقهنو أدوات ديـ همال يؿؽـ ايمتعومؾ هبو الومؼمان فمقائدهو
زمؿعدل ايمػوئدة اظمحرمي رشفم ًو وفمدم صمقاز سمداوهلو زمويمؼقؿي ايمسقومقي ضمسى وموكقن ايمعرض
وايمطؾى.23
 .1.3عم ٜوشتٕ ٝقإٌُ تٕرٖل الكزٔض الزٍِٗ ٛالعكارٖ :ٛزمويمرصمقع إلم ايمؼوكقن رومؿ 05/06
ايمصودر زمتوريخ  20همػماير 2006م واظمتضؿـ سمقريؼ ايمؼروض ايمرهـقي ،همنهنو ال سمتقاهمؼ مع
يعرف فمؿؾقي ايمتقريؼ زمتحقيؾ
ايمتؽققػ ايمممفمل يمعؿؾقي ايمتصؽقؽ ،ويالضمظ أن هذا ايمؼوكقن ّ
ايمؼروض ايمرهـقي إلم أوراق مويمقي ،24أي أكف ضمرص فمؿؾقي ايمتقريؼ دم ايمديقن ايمعؼوريي ،وهذا ال
يتقاهمؼ مع ايمتؽققػ ايمممفمل يمعؿؾقي ايمتصؽقؽ وايمتل سمعـل حتقيؾ األةقل واظمقصمقدات إلم
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أصمزاء ،يؿثؾ ىمؾ مـفو ةؽ ًو وموزم ً
ال يمؾتداول ألنمراض االؽمتثامر دم ؽمقق اظمول وهمؼ ايمضقازمط
واظمعويغم ايمممفمقي.
 .2.3عم ٜوشتٕ ٝقإٌُ الضزاٟب :إن إةدار ةؽقك إؽمالمقي وموئؿي فمعم ةقغ ايمبققع ىمويمبقع
اآلصمؾ وايمسؾؿ واالؽمتصـوع وهمؼ ومقافمدهو ايمممفمقي ؾمؽ ً
ال ومضؿقك ًو زمصػتفو ةقغ كوومؾي ظمؾؽقي
أفمقون ومد سممدي إلم معومؾي رضيبقي جمحػي زمحؼ هذه األدوات إذا مو ومقركً زمـظغمهتو ايمتؼؾقديي ،أي
إذا ؿمبؼً فمؾقفو األضمؽوم ايمرضيبقي اخلوةي زمعؼقد ايمبقع مـ رضيبي فمعم ايمؼقؿي اظمضوهمي وايمرؽمؿ
فمعم ايمـشوط اظمفـل إووهمي إلم ايمرضائى ايمتل ختضع هلو فموئدات ايمؼقؿ اظمـؼقيمي واظمتؿثؾي دم ايمرضيبي
فمعم ايمدطمؾ اإلمجورم وايمرضيبي فمعم أرزموح ايمممىموت ،يمؽقن معدل ايمػوئدة هق اظمشؽؾ يمقفموء
ايمرضيبي زمويمـسبي يمؾسـدات ايمتؼؾقديي ،دم ضمكم أكف مشؽؾ مـ ىمومؾ شمؿـ ايمبقع أو االؽمتصـوع دم
ضمويمي ةؽقك ايمبققع ،وهق مو ؽمقمشمر فمعم سمـوهمسقي هذه األداة مؼوركي زمغريؿتفو ايمتؼؾقديي.25
 .3.3عم ٜوشتٕ ٝبٕرص ٛالكٗي املٍكٕل ٛيف اجلزاٟز (بٕرص ٛاجلزاٟز) :زمويمرصمقع إلم ايمتؼرير
ايمسـقي يمسـي 2010م ،رهمضً جلـي سمـظقؿ ومراومبي فمؿؾقوت ايمبقرةي  COSOBإدراج
ايمصؽقك اإلؽمالمقي حتً مسؿك (ايمسـدات اإلؽمالمقي) وؿـ ايمؼقؿ اظمـؼقيمي اظمتداويمي دم ايمسقق
اجلزائريي مػمرة ذيمؽ زمعدم وصمقد ؽمـد وموكقين مدين أو جتوري حيؽؿ همؽرة اظمؾؽقي اظمؼقدة (دون ضمؼ
االؽمتعامل) وفمدم وصمقد كظوم ايمممىمي ذات ايمغرض اخلوص  SPVايمتل سمؼقم فمؾقفو هذه
األدوات.26
 احلمٕه املكرتح:ٛ
هـوك ايمعديد مـ احلؾقل اظمؿؽـ اومؼماضمفو فمعم اهلقئوت اظمويمقي اظمعـقي دم اجلزائر إلةدار وايمتعومؾ
زمويمصؽقك اإلؽمالمقي ،وكقرد أمهفو مو يقم:
 رضورة ووع كظوم وموكقين وسممميعل ورضيبل طموص ويمقائح داطمؾقي سمـظؿ فمؿؾقي إةداروسمداول وإؿمػوء ايمصؽقك اإلؽمالمقي ،إووهمي إلم سمـظقؿ وختصقص حموىمؿ ومضوئقي حلاميي ضمؼقق
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محؾي ايمصؽقك وزمام يتػؼ وأضمؽوم ايممميعي ،وهذا مو يستقصمى إضمداث ايمتعديالت اظمـوؽمبي 27فمعم
مستقى أهؿ مو يقم:
أ -عم ٜوشتٕ ٝقإٌُ الٍكد ٔالكزض :سمتؿثؾ دم أهؿ مو يقم:28
 إووهمي زمـد دم وموكقن ايمـؼد وايمؼرض ،يتؿ همقف االفمؼماف زمعؼقد ايمتؿقيؾ اإلؽمالمقي (فمؼقداظمشورىمي واظمضورزمي دم متقيؾ اظمشوريع وايمعؿؾقوت ايمتجوريي مع سمؼوؽمؿ ايمرزمح واخلسورة دون
احلوصمي إلم اظمسومهي دم رأس مول ايمممىموت ،إصمورة اظمـوهمع واخلدموت ،اظمرازمحي ،ايمسؾؿ،
ايمقىمويمي ...ونمغمهو).
 همؼرة إلم ايمػصؾ اظمتعؾؼ زمؿراومبي ايمبـقك وسمؽقن طموةي زموظممؽمسوت اظمويمقي اإلؽمالمقي اظمتعومؾيزمويمصؽقك اإلؽمالمقي زمقوع كظوم متؽومؾ يمؾروموزمي ايمممفمقي زمدأ زمتعقكم هقئي روموزمي رشفمقي مـ ذوي
ايمؽػوءة واالطمتصوص مـ ومبؾ اجلؿعقي ايمعومي يمؾؿسومهكم سمعـك زمؿراومبي اضمؼمام هذه اظممؽمسوت
يمؾضقازمط ايمممفمقي فمـد إةدارهو وسمعومؾفو زمويمصؽقك اإلؽمالمقي.
 سمقؽمقع مفوم ايمؾجـي اظمرصهمقي يمؾتحؼؼ مـ سمقهمر ايمبـقك واظممؽمسوت اظمويمقي ايمتل سمتعومؾزمويمصؽقك اإلؽمالمقي فمعم كظوم متؽومؾ يمؾروموزمي ايمممفمقي يؽػؾ ايمتزامفو ايمػعقم زمويمضقازمط ايمممفمقي
ايمعومي واخلوةي إلةدار وسمداول ايمصؽقك اإلؽمالمقي.
 افمتبور اظمعويغم ايمممفمقي هلقئي اظمحوؽمبي واظمراصمعي يمؾؿمؽمسوت اظمويمقي اإلؽمالمقي  AAOIFIإؿمور ًامرصمعق ًو يمتؼققؿ مدى ايمتزام اظممؽمسوت اظمتعومؾي زمويمصؽقك اإلؽمالمقي زمضقازمطفو ايمممفمقي.
ب-


عم ٜوشتٕ ٝالكإٌُ التجار :ٙإووهمي همؼرة يمؾػصؾ اظمتعؾؼ زمويمؼقؿ اظمـؼقيمي ايمتل سمصدرهو
رشىموت اظمسومهي سممؽمس يمؾصؽقك اإلؽمالمقي ،زموفمتبورهو متثؾ:

 ضمؼقق مؾؽقي مشوفمي دم أفمقون أو مـوهمع أو طمدموت يمصؽقك اظمرازمحي وايمسؾؿ واالؽمتصـوعواإلصمورة.
 ضمؼقق مؾؽقي مشوفمي دم مقصمقدات ممموع معكم دون أن يؽقن حلومؾفو ةػي وضمؼققوايمتزاموت اظمسوهؿ (ةؽقك اظمشورىموت ىموظمشورىمي واظمضورزمي) ،ضمقٌ يسؿح زمنووهمي ايمصؽقك
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ا إلؽمالمقي ىمـقع مـ أكقاع ايمؼقؿ اظمـؼقيمي اظمتداويمي دم ايمسقق اظمورم اجلزائري واظمذىمقرة دم أضمؽوم
ايمؼوكقن ايمتجوري زمتداوهلو دم زمقرةي اجلزائر.
ج  -عم ٜوشتٕ ٝقإٌُ الضزاٟب :إدراج مودة دم ىمؾ مـ وموكقن ايمرضائى اظمبورشة ووموكقن
ايمرضائى نمغم اظمبورشة ووموكقن ايمتسجقؾ ووموكقن ايمطوزمع سمـص فمعم أن سمعومؾ فمؿؾقوت ايمبقع
وايممماء يمؾصؽقك اإلؽمالمقي اظمصدرة رضيبق ًو ىمعؿؾقوت ائتامن فمعم نمرار ايمؼروض واالئتامكوت
ايمرزمقيي ،دون سمػضقؾ وال متققز سمػودي ًو ألي ازدواصمقي رضيبقي ومد سمتعرض هلو هذه ايمعؿؾقوت فمؿ ً
ال
زمؿبدأ احلقود ايمرضيبل ،وىمام هق معؿقل زمف فمعم فمؿؾقوت اإلصمورة ايمتؿقيؾقي.29
وىموومؼماح أن سمعػك مـ ايمرضائى فمقائد ايمصؽقك اإلؽمالمقي اظمسعرة دم ايمبقرةي أو
اظمتداويمي دم ايمسقق اظمـظؿي ظمدة معقـي ازمتداء مـ أول إدراج دم ايمسقق اظمورم ،سمبع ًو ألضمؽوم اظمودة رومؿ
 46مـ وموكقن اظمويمقي يمسـي 2009م واظمطبؼ فمعم األؽمفؿ وايمسـدات اظمدرصمي دم زمقرةي اجلزائر،
هبدف ايمتشجقع فمعم ايمتعومؾ زمويمصؽقك اإلؽمالمقي إةدار ًا وسمداوالً وإدراصم ًو دم ايمبقرةي.
د  -عم ٜوشتٕ ٝتٍظٗىات دلمص الٍكد ٔالكزض:
 ايمتـظقؿ اظمحوؽمبل :متؽكم اظممؽمسوت اظمتعومؾي زمويمصؽقك اإلؽمالمقي مـ سمؼققد فمؿؾقوت سمداولايمسؾع واظمـوهمع واخلدموت يمؾصؽقك اإلؽمالمقي ؿمبؼ ًو يمؾؿعويغم اظمحوؽمبقي هلقئي اظمحوؽمبي واظمراصمعي
.AAOIFI

 ايمتـظقؿ اظمتعؾؼ زمويممموط اظمرصهمقي (أؽمعور اخلدموت اظمويمقي) :ايمسامح زمندراج ايمعقائد اظمتغغمةيمؾصؽقك اإلؽمالمقي مع اؽمتبعود وامن ايمؼقؿي االؽمؿقي يمؾصؽقك وايمعوئد.
 ايمتـظقؿ االضمؼما زي (معقور ىمػويي رأس اظمول) :األطمذ دم االفمتبور ايمطبقعي االؽمتثامريي يمؾصؽقكاإلؽمالمقي دم سمرصمقح اظمخوؿمر اظمرسمبطي هبو ،وذيمؽ زموالؽمتئـوس زمؿعويغم جمؾس اخلدموت اظمويمقي

اإلؽمالمقي  IFSBدم هذا ايمشلن واظمتؿثؾ دم معقور متطؾبوت ىمػويي رأس اظمول يمؾصؽقك
وايمتصؽقؽ واالؽمتثامرات ايمعؼوريي.30
 إضافة لما سبق البد أن تتوفر في القانون الخاص بالصكوك اإلسالمية،
النقاط التالية :31
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 ال زمد مـ االؽمتػودة ومراومبي ايمتجورب ايمدويمقي وسملةقؾ إةدار وموكقن يمؾصؽقك اإلؽمالمقيطموص زموجلزائر.
 رضورة ايمتؿققز زمكم اظمـشئ ( )Originatorووىمقؾ اإلةدار ( )Issuerضمقٌ أن هذا األطمغمفمودة مو يؽقن ايمممىمي ذات ايمغرض اخلوص  ،SPVوايمػصؾ زمقـفام دم ايمذمي اظمويمقي رضوري ضمتك
ال يؿؽـ يمدائـل اظمـشئ إدطمول أمقال وىمقؾ اإلةدار دم ايمضامن ايمعوم.
 ايمتحديد ايمدومقؼ يمؾطبقعي ايمؼوكقكقي يمؾصؽقك ىملدوات مؾؽقي ويمقس ديـ. حتديد مصودر ايمؼوكقن اظمطبؼ فمعم هذه ايمصؽقك (ايمؼوكقن اخلوص زمويمصؽقك شمؿ ايممميعياإلؽمالمقي) ،ومـح االطمتصوص ايمؼضوئل يمألومطوب اظمتخصصي مع رضورة سمؽقيـفو دم هذا
اظمجول ،وسمضققؼ كطوق ووزمط ايمـظوم ايمعوم دم سمـػقذ ايمؼرارات ايمتحؽقؿقي اخلوةي زمؿـوزفموت
ايمصؽقك.
 همرض ايمعؼقزموت اظمالئؿي فمـد خمويمػي اإلةدارات يمؾـصقص ايمؼوكقكقي اظمـظؿي (اظمخويمػوتايمممفمقي آو ايمتـظقؿقي).
 سمشؽقؾ إمو هقئي محؾي ايمصؽقك دم ىمؾ إةدار أو هقئي وؿمـقي فمومي (مجعقي وؿمـقي) ممقيمي مـ صمزءمـ رؽمقم اإلةدار حلاميي مصويمح محؾي ايمصؽقك فمعم األومؾ ،وكؼؼمح هـو دم زمدايي ايمتجرزمي أن
سمتقلم هذه اظمفؿي رشىمي إفمودة ايمتؿقيؾ ايمرهـل  ،SRHوهق مو يتطؾى إووهمي زمـد دم اظمودة ايمثوكقي
( )02مـ ايمؼوكقن رومؿ  05/06اظمتعؾؼ زمتقريؼ ايمؼروض ايمرهقـي :يتضؿـ ايمتعريػ زمويمتصؽقؽ
اإلؽمالمل ،وإووهمي مودة دم ايمػصؾ ايمثوين مـ هذا ايمؼوكقن سمتضؿـ ىمقػقي إةدار وسمداول وإؿمػوء
ايمصؽقك اإلؽمالمقي.
 ووع إؿمور ىمومؾ يمؾتمميعوت ايمؼوكقكقي يمؾتعومؾ زمويمصؽقك اإلؽمالمقي ،وذيمؽ همقام يتعؾؼزمويمتـظقؿ ايمؼوكقين يمسقق ايمتداول زمويمصؽقك مـ مجقع صمقاكبف ،مثؾ ومقافمد ايمتعومؾ ،حتديد
ايمقىموالت اظمتخصصي دم ايمتؼققؿ ،سمعقكم رشىموت ؽمؿسورة ورشىموت وؽموؿمي متخصصي وممهؾي
دم جمول ايمتعومؾ زمويمصؽقك اإلؽمالمقي دم زمقرةي اجلزائر.32
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اخلامتٌٔ ٛتاٟج البخح:
سمبكم يمـو مـ طمالل هذا ايمبحٌ أن ايمصؽقك اإلؽمالمقي سمعتػم أداة متقيؾقي كوصمحي
يمؼد ّ
ظمشوريع ايمتـؿقي االومتصوديي ،رنمؿ زمعض ايمعقائؼ واالؾمؽوالت ايمتل سمعؼمض ؿمريؼفو ،وىمذا
اظمخويمػوت ايمممفمقي ايمتل سمشقهبو ،وزمويمتورم يتطؾى األمر سمرؾمقد ًا أىمػم هلذه األداة يمالؽمتػودة مـفو فمعم
كطوق أوؽمع ،طموةي دم ايمعومل اإلؽمالمل أيـ سمعوين زمؾداكف مـ ؾمح اظمقارد اظمويمقي .وفمؿقم ًو يؿؽـ
سمؾخقص أهؿ كتوئٍ هذا ايمبحٌ همقام يقم:
 ختتؾػ ؿمبقعي ايمصؽقك اإلؽمالمقي زموطمتالف ؿمبقعي ايمعؼد ايمممفمل ايمذي سمُصدرايمصؽقك فمعم أؽموؽمف ،وسمتؿقز زمخصوئص أمهفو أهنو سمُصدر وسمُتداول وهمؼ وقازمط رشفمقي ،وهلو
أمهق ي اومتصوديي ىمػمى سمزايدت دم ايمسـقات األطمغمة وال أدل فمعم ذيمؽ مـ اكتشورهو فمعم اظمستقى
ايمعوظمل.
 يمؾصؽقك اإلؽمالمقي دور ىمبغم دم حتؼقؼ ايمتـؿقي االومتصوديي ،وذيمؽ مـ طمالل ومدرهتوفمعم سمعبئي اظمقارد ومتقيؾ اظمشوريع االؽمتثامريي ،وطموةي مشوريع ايمبـك ايمتحتقي.
 سمقصمد جتورب سمطبقؼقي رائدة دم ايمعومل دم اؽمتخدام ايمصؽقك اإلؽمالمقي ىملداة يمتؿقيؾايمتـؿقي االومتصوديي ،أمهفو ايمتجرزمي اظمويمقزيي ،وىمذيمؽ اإلموراسمقي وايمبحريـقي ،وأيض ًو ايمسقداكقي
طموةي همقام يتعؾؼ زمويمصؽقك ايمسقوديي.
 هـوك أكقاع فمؿؾقي فمديدة مـ ايمصؽقك يؿؽـ اؽمتخدامفو دم متقيؾ اظمشوريع ايمتـؿقيي،ويؿؽـ يمؾجزائر أن سمستػقد مـفو ،طموةي دم مرضمؾي مو زمعد االفمتامد فمعم ايمـػط.
 هـوك فمقائؼ وموكقكقي وسمـظقؿقي وصمبوئقي حتقل دون كمم ةـوفمي ايمصؽقك اإلؽمالمقي دماجلزائر ،ومتثؾ حتدي ًو ىمبغم ًا أموم إةدارهو وسمداوهلو وزمويمتورم االؽمتػودة مـفو ىملداة يمتؿقيؾ ايمتـؿقي
االومتصوديي ،وومد ومدّ م ايمبحٌ ضمؾقالً هلذه ايمعقائؼ يؿؽـ افمتبورهو ىمتقةقوت يمف.
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*ويسؿك هذا ايمـقع مـ ايمصؽقك ىمذيمؽ :زمويمصؽقك اظمؿثؾي اظمضؿقكي زموألةقل ،وايمصؽقك اظمسـدة فمعم األةقل
وايمصؽقك اظمسـدة ،وايمصؽقك اظمؿثؾي يمؾؿؾؽقي ،ويطؾؼ فمؾقفو زموإلكجؾقزيي.Asset-Backed sukuk

** ويسؿك هذا ايمـقع مـ ايمصؽقك :زمويمصؽقك نمغم مدفمقمي زموألةقل ،ايمصؽقك نمغم اظمـبثؼي فمـ األةقل،
وايمصؽقك نمغم اظمؿثؾي يمؾؿؾؽقي ،ويطؾؼ فمؾقفو زموإلكجؾقزيي .Asset-Based sukuk

إن أهؿ مو يؿقز ايمصؽقك اظمدفمقمي زموألةقل أن ضمومقم ايمصؽقك ال يرصمعقن فمعم مصدر ايمصؽقك (اظمـشئ) دم
ضمويمي ايمتعثر أو ايمتخؾػ فمـ ايمسداد ،وهق مو يعـل أهنو سمؼتيض ايمتحقيؾ ايمؽومؾ يمؾؿؾؽقي ايمؼوكقكقي زمويمـسبي يمألةقل
حمؾ ايمعؼد .أمو أهؿ مو يؿقز ايمصؽقك ايمؼوئؿي فمعم األةقل أن ضمومقم ايمصؽقك يرصمعقن دم ضمويمي ايمتخؾػ فمـ
ايمسداد إمو فمعم اظمـشئ فمـ ؿمريؼ ايمقفمد زمويممماء ،أو اظمصدر فمـ ؿمريؼ وامن ؽمداد اظمستحؼوت .ضمقٌ سمتػؼ
ايمصؽقك اظمدفمقمي زموألةقل مع ايمتقريؼ زمؿعـوه ايمتؼؾقدي ،زمقـام سمؼؼمب ايمصؽقك ايمؼوئؿي فمعم األةقل مـ معـك
ايمسـدات ايمتؼؾقديي .وزمويمرنمؿ مـ أن ايمصؽقك اظمدفمقمي زموألةقل سمتػؼ وروح ايممميعي اإلؽمالمقي ،نمغم أهنو مل
سمتجووز  11إةدار مؼوركي زمـ 560إةدار يمؾصؽقك ايمؼوئؿي فمعم األةقل ،وهق مو يعـل أن ايمصؽقك اظمدفمقمي
زموألةقل ال سمتجووز  2زموظمئي مـ جمؿقع اإلةدارات ،كؼ ً
ال فمـ :ؽمعقد حمؿد زمقهراوة ،وأرشف وصمدي ،سمؼديؿ كؼدي
يمؾؼضويو ايمممفمقي اظمتعؾؼي زمؿؾؽقي ايمصؽقك ايمؼوئؿي فمعم األةقل ،ورومي زمحٌ مؼدمي إلم "كدوة ايمصؽقك اإلؽمالمقي،
فمرض وسمؼقيؿ" ،اظمـعؼد دم رضموب صمومعي اظمؾؽ فمبد ايمعزيز ،صمدة2010/05/25-24 ،م.
9

اظمعويغم ايمممفمقي ،هقئي اظمحوؽمبي واظمراصمعي يمؾؿمؽمسوت اظمويمقي اإلؽمالمقي ،اظمعقور ايمممفمل رومؿ ( )17ةؽقك

اإلؽمتثامر ،مرصمع ايمسوزمؼ ،ص.238
10ضمسكم ضمومد ضمسون ،ايمصؽقك اإلؽمالمقي ودورهو دم متقيؾ اظممموفموت االكتوصمقي( ضمويمي اجلزائر) ،زمحٌ مؼدم إلم
اظمؾتؼك ايمدورم ضمقل :ةـوفمي اخلدموت اظمويمقي وآهموق أدموصمفو دم ايمسقق اظمورم واظمرصدم اجلزائري ،اظمـعؼد زموظمدرؽمي
ايمعؾقو يمؾتجورة ،اجلزائر2011/10/18-17،م.
 11كؼال فمـ كقال زمـ فمامرة :ايمصؽقك اإلؽمالمقي ودورهو دم سمطقير ايمسقق اظمويمقي اإلؽمالمقي -جترزمي ايمسقق اظمويمقي
اإلؽمالمقي -ايمبحريـ ،جمؾي ايمبوضمٌ ،ايمعدد  ،2011/09ىمؾقي ايمعؾقم االومتصوديي وايمتجوريي وفمؾقم ايمتسقغم،
صمومعي وموةدي مرزموح ،ورومؾي ،اجلزائر ،ص .255
 12كقال زمـ فمامرة ،اظمرصمع ايمسوزمؼ ،ص254
 13فمودل فمقد :ايمصؽقك اإلؽمالمقي ،وشمقؼي رومؿ ،2012/8608 :مجعقي ايمـفقض زموألزهر وسمطقيره ،مرص،2012 ،
ص.13
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 14أرشف دوازمف :ايمصؽقك اإلؽمالمقي  ،مرصمع ؽموزمؼ ،ص  27وص28
15

زموالفمتامد فمعم :معطك اهلل طمغم ايمديـ ،رشيوق رهمقؼ :ايمصؽقك اإلؽمالمقي ىملداة يمتؿقيؾ مشوريع ايمتـؿقي

االومتصوديي ،ورومي زمحٌ مؼدمي إلم " اظمؾتؼك ايمدورم ضمقل :مؼقموت حتؼقؼ ايمتـؿقي اظمستدامي دم االومتصود
اإلؽمالمل" ،صمومعي وموظمي ،2012/12/04-03 ،ص ص.254-253
 سمعرف ايمصؽقك ايمقومػقي فمعم أهنو :وشموئؼ متثؾ مقصمقدات ايمقومػ ؽمقاء أىموكً هذه اظمقصمقدات أةقالً شموزمتي
ىمويمعؼورات واظمبوين ونمغمهو ،أو أةقالً مـؼقيمي ىمويمـؼقد وايمطوئرات وايمسقورات أو ضمؼقق معـقيي (ىمحؼقق ايمتليمقػ،
وزمراءة االطمؼماع).
 16رزمقعي زمـ زيد ،فموئشي زمخويمد :دور ايمصؽقك ايمقومػقي دم متقيؾ ايمتـؿقي اظمستدامي ،مؼول مـشقر دم "جمؾي أداء
اظممؽمسوت اجلزائريي"  ،دوريي فمؾؿقي أىموديؿقي حمؽؿي ،كصػ ؽمـقيي ،ايمعدد ايمثوين ،صموكػل 2013م ،ىمؾقي ايمعؾقم
االومتصوديي وايمتجوريي وفمؾقم ايمتسقغم ،صمومعي وموةدي مرزموح –ورومؾي ،-ص215
 17اظمرصمع كػسف.
 18زموإلفمتامد فمعم :سمؼرير فمـ ايمصؽقك ،ايمعدد ( 03ايمـسخي اإلكجؾقزيي) ،ايمصودر فمـ ايمسقق اظمويمقي اإلؽمالمقي ،
اظمـومي ،ايمبحريـ ،أهمريؾ  ،2013ص ،20ص . 22و هـوء حمؿد هالل احلـقطل ،دور ايمصؽقك اإلؽمالمقي دم
ايمتؿقيؾ دم ـمؾ ايمقوع االومتصودي ايمراهـ ،مؼول مـشقر زمؿجؾي ايمدراؽموت اظمويمقي واظمرصهمقي ،فمدد متخصص،
رومؿ ،1صموكػل2013م ،ص .51زمترصف
 19ضمسكم ضمومد ضمسون ،ايمصؽقك اإلؽمالمقي ودورهو دم متقيؾ اظممموفموت االكتوصمقي ،مرصمع ؽموزمؼ
ضمسكم ضمومد ضمسون ،اظمرصمع ايمسوزمؼ.
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 21يمؾؿزيد مـ ايمتػوةقؾ أكظر :اظمودة رومؿ  73مـ األمر  11-03اظممرخ دم  26أوت  ،2003ايمصودر زموجلريدة
ايمرؽمؿقي ،ايمعدد 2003/52م ،ص 12
 22زموالفمتامد فمعم :كورص ضمقدر :اظمتطؾبوت ايمؼوكقكقي وايمتـظقؿقي واجلبوئقي إلكشوء ممؽمسوت مويمقي إؽمالمقي دم اجلزائر،
زمحٌ مؼدم إلم اظمؾتؼك ايمدورم ضمقل" :ةـوفمي اخلدموت اظمويمقي اإلؽمالمقي وآهموق إدموصمفو دم ايمسقق اظمورم اظمرصدم
اجلزائري" ،اظمـعؼد زموظمدرؽمي ايمعؾقو يمتجورة ،اجلزائر 18-17 ،أىمتقزمر 2011م ،زمترصف.
 23اظمرصمع ايمسوزمؼ ،زمترصف.
أكظر :اظمودة رومؿ 02مـ ايمؼوكقن رومؿ 20 ،05/06همػماير ،2006اظمتضؿـ سمقريؼ ايمؼروض ايمرهـ.يي
 25كورص ضمقدر ،مرصمع ؽموزمؼ زمترصف.
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 26كؼ ً
ال فمـ :زمرضمويؾقي زمدر ايمديـ ،إدراج ايمصؽقك اإلؽمالمقي دم ايمؼوكقن اجلزائري ،ورومي زمحٌ مؼدمي "يمؾؿؾتؼك
ايمدورم ايمثوين يمؾصـوفمي اظمويمقي اإلؽمالمقي ،آيمقوت سمرؾمقد ايمصـوفمي اظمويمقي اإلؽمالمقي" ،اظمدرؽمي ايمعؾقو يمؾتجورة،
اجلزائر 8 ،و  9ديسؿػم .2013
 27اظمرصمع ايمسوزمؼ ،زمترصف.
 28كورص ضمقدر ،مرصمع ؽموزمؼ ،زمترصف.
 زموالفمتامد فمعم مو صموء دم أضمؽوم ايمؼوكقن ايمتجوري ،ايمػرع احلودي فممم ،ايمػصؾ ايمثويمٌ ،ايمؽتوب اخلومس.
 29كورص ضمقدر ،مرصمع ؽموزمؼ ،زمترصف.
 30اظمرصمع ايمسوزمؼ ،زمترصف.
 31زمرضمويؾقي زمدر ايمديـ ،إدراج ايمصؽقك اإلؽمالمقي دم ايمؼوكقن اجلزائري ،مرصمع ؽموزمؼ.
32

فمبد اظمويمؽ مـصقر ،ايمعؿؾ زمويمصؽقك االؽمتثامريي اإلؽمالمقي فمعم اظمستقى ايمرؽمؿل واحلوصمي إلم سممميعوت

صمديدة ،ورومي زمحٌ مؼدمي إلم مممتر اظمصورف اإلؽمالمقي زمكم ايمقاومع واظمومقل ،دائرة ايمشمون اإلؽمالمقي وايمعؿؾ
اخلغمي زمديب 3 -31 ،صمقان 2009م.

