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أهمية صكوك اWستصناع ا'س%مية 
في تنمية وتحفيز اTشاريع اTقاوWتية 

د. مرداسي أحمد رشاد    د. زعيمي رمزي 
عضو هيئة التدريس    مدير التكوين 

جامعة عباس لغرور خنشلة - الجزائر 

تـعـتـبـر اaـقـاوHتـيـة مـن أهـم الـبـدائـل اJـديـثـة الـتـي تـعـتـمـدهـا الـدول واJـكـومـات لـتـحـقـيـق مـتـطـلـبـات الـتـنـمـيـة 
اaـسـتـدامـة مـن خـnل وضـع بـرامـج لـتـطـويـرهـا وصـيـغ Çـويـلـيـة لـلـبـاحـثـي عـن هـذا الـنـوع مـن اHسـتـثـمـار, كـمـا 
أولـت اîـامـعـات ومـن خـnل بـرامـجـهـا الـتـعـلـيـمـيـة عـنـايـة فـائـقـة لـلـمـقـاوHتـيـة مـن خـnل تـكـويـن طـلـبـة ف هـذا 
اêـال لـتـوجـيـهـهـم ف هـذا اaـسـار بـعـد انـتـهـاء اaـسـار الـتـكـويـنـي والـطـور اîـامـعـي aـا لـلـمـقـاوHتـيـة مـن أثـر 

بالغ على اHقتصاديات النامية من خnل نتائجها اHجتماعية واHقتصادية. 

Ñ"ثل ال"صكوك اIس"Rم"ية ال"تي ج"اءت ت"لبية ل"رغ"بة ا;س"تثمري"ن ال"باح"ثV ع"ن اIس"تثمار اR"iل م"ن أه"م ال"بدائ"ل ال"تي 

�""كن ت""وظ""يفها ف""ي Ñ""وي""ل م""شاري""ع ال""بنية ال""تحتية وال""توس""عات ال""عقاري""ة ل""دور ص""كوك اIس""تصناع ف""ي ت""فعيل 

ا;"قاوIت"ية م"ن خ"Rل م"بادئ"ها ال"قائ"مة ع"لى ال"تصنيع وف"ق ال"طلب وا;"عاي"ير اm"ددة وف"ي اøج"ال ا;"برم"ة وه"ذا ال"ذي ي"عد 

أساس عقد ا;قاولة. 

وم"ن خ"Rل ه"ذه ا;"عطيات ≤ ط"رح ه"ذه اçش"كال"ية ال"رئيس"ية ال"تال"ية: ك"يف ت"ساه"م ص"كوك اIس"تصناع اçس"Rم"ية ف"ي 

تنمية وíفيز ا;شاريع ا;قاوIتية؟  

ف"رض"يات ال"بحث: ي"نطلق ال"بحث م"ن ف"رض"ية رئيس"ية ه"ي: ل"صكوك اIس"تصناع اçس"Rم"ية دور ك"بير ف"ي ت"نمية 

وíفيز ا;شاريع ا;قاوIتية. 

أو\- دور الصكوك ا9سåمية في تنمية اOشاريع اOقاو\تية:  

 Rإنّ ال"ترك"يز ع"لى ا;"صادر ال"داخ"لية ل"توف"ير ا;"وارد ا;"ال"ية ورب"طها ب"اس"تخدام"ات ت"نموي"ة ح"قيقية ي"عتبر خ"يارا ً أم"ث

خ"اص"ة ل"لدول ال"عرب"ية، وق"د ت"كون ال"صكوك اIس"Rم"ية م"ن اAدوات ال"فعال"ة ف"ي ه"ذا ا†"ال Aنّ"ها ق"ادرة ع"لى í"قيق 

ال"غرض"V م"عا وه"ما ت"عبئة ا;"وارد وض"مان ت"وج"يهها إل"ى م"جاIت ال"وس"ائ"ل ال"فعال"ة ف"ي ه"ذا ا†"ال، Aنّ"ها ق"ادرة ع"لى 

í""قيق ال""غرض""V م""عا وت""وج""يهها إل""ى م""جاIت اس""تثماري""ة ح""قيقية، إذ أنّ التح""دي ال""كبير وال""رئيس""ي ف""ي م""جال 

ال"صناع"ة ا;"ال"ية اçس"Rم"ية I ي"كمن ف"قط ف"ي ق"درة اIب"تكارات ا;"ال"ية ع"لى ت"عبئة ا;"وارد ا;"ال"ية، وإ∆ّ"ا ف"ي ط"ري"قة 
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اس"تخدام ه"ذه ا;"وارد، ب"حيث ت"قرّب ب"V ت"لك ا;"وارد وب"V اله"دف ال"تنموي ا;"نشود م"نها، وع"ليه ف"كفاءة اس"تخدام 

ا;وارد ا;الية التي ≤ جمعها عن طريق الصكوك اçسRمية توازي قدرتها على تعبئة هذه ا;وارد. 

وت""تنوع ال""صكوك اçس""Rم""ية ب""شكل ي""جعلها ت""Rئ""م ق""طاع""ات اق""تصادي""ة م""ختلفة، فنج""د ص""كوك ا;""راب""حة ت""Rئ""م 

اAع"مال ال"تجاري"ة وص"كوك الس"لم ه"ي اAنس"ب ل"تموي"ل ا;"شاري"ع ال"زراع"ية وال"صناع"ات اIس"تخراج"ية واi"رف"يV، ف"ي 

ح"V تس"تخدم ص"كوك اIس"تصناع ف"ي Ñ"وي"ل ق"طاع اçن"شاءات وال"عقارات، وب"ال"رغ"م م"ن أه"مية ه"ذه ال"صيغ ف"ي Ñ"وي"ل 

ا;ش"روع"ات اIس"تثماري"ة، ت"بقى ص"كوك ا;"شارك"ة ه"ي اAك"ثر م"Rءم"ة ل"تموي"ل ك"اف"ة أن"واع اIس"تثمارات ال"طوي"لة 

اAج"ل وا;"توس"طة وال"قصيرة، ك"ما ت"صلح ê"ميع أن"واع اAنش"طة اIق"تصادي"ة ال"تجاري"ة م"نها وال"صناع"ية وال"زراع"ية 

وا{"دم"ية، وذل"ك ;"ا ت"تميز ب"ه م"ن م"رون"ة ف"ي أح"كام"ها وان"عقاده"ا ف"ي أي م"جال، وك"ذل"ك اAم"ر ب"النس"بة ل"صكوك 

 . ۱ا;ضاربة إI أنّها Ñتاز عن صكوك ا;شاركة في فصلها إدارة ا;شروع عن ملكيته

ثانيا- دور الصكوك ا9سåمية في èويل مشاريع البنى التحتية والتنموية: 

ال"صكوك اçس"Rم"ية أداة �"كن اس"تغRل"ها ل"تموي"ل م"شاري"ع ال"بنى ال"تحتية وا;"شاري"ع الضخ"مة ال"تي ت"تطلب إق"ام"تها 

رؤوس أم"وال ك"بيرة، وه"ي ب"ذل"ك í"قق ف"وائ"د ل"كل م"ن ا;"صدر وا;س"تثمر، ف"ال"صكوك اçس"Rم"ية ت"لبي اح"تياج"ات 

ال"دول ف"ي Ñ"وي"ل ت"لك ا;"شاري"ع ب"دI م"ن اIع"تماد ع"لى س"ندات ا{"زي"نة وال"دي"ن ال"عام، ف"على س"بيل ا;"ثال �"كن 

ل"لحكوم"ات إص"دار ص"كوك اçج"ارة ل"تموي"ل م"شاري"ع ذات ن"فع ع"ام وال"تي ت"رغ"ب اi"كوم"ة ف"ي إق"ام"تها ل"تحقيق 

م"صلحة ع"ام"ة ت"راه"ا I ب"غرض ال"رب"ح، ك"تموي"ل ب"ناء اê"سور وا;"طارات وال"طرق والس"دود وس"ائ"ر مش"روع"ات ال"بنية 

ال"تحتية ح"يث ت"كون اi"كوم"ة ه"نا ه"ي ا;س"تأج"ر م"ن أص"حاب ال"صكوك ال"ذي"ن ه"م ä"ثاب"ة م"Rك ه"ذه اAع"يان ا;"ؤج"رة 

ل"لدول"ة ث"م ت"قوم اi"كوم"ة -ب"صفتها مس"تأج"را- ب"إت"اح"ة ت"لك ا;"شاري"ع ل"لمواط"نI Vس"تخدام"ها واIن"تفاع ب"ها ك"ما 

�""كن أي""ضا اس""تخدام ص""كوك إج""ارة ا;""ناف""ع ف""ي Ñ""وي""ل ب""رام""ج اçس""كان وال""تنمية ال""عقاري""ة، ف""ال""صيرف""ة اçس""Rم""ية 

ب""أدوات""ها ا;""تنوع""ة ق""ادرة ع""لى ق""يادة ب""رام""ج Ñ""وي""ل ا;""شاري""ع اi""كوم""ية ب""كفاءة ع""ال""ية وب""تكلفة م""نخفضة وب""آج""ال 

 . ۲مختلفة

١ سليمان ناصر، ربيعة بن زيد، "الصكوك اWس%مية كأداة لتمويل التنمية اWقتصادية ومدى إمكانية اWستفادة منها 

في الجزائر"، بحث مقدم للمؤتمر الدولي حول، "منتجات وتطبيقات ا>بتكار في الهندسة ا$الية بY الصناعة ا$الية التقليدية 

والصناعة ا$الية ا>سMمية"، جامعة سطيف1، الجزائر، يومي 05 و06 ماي 2014، ص: 08.

٢ أمحمدي بوزينة آمنة، "نحو استراتيجية بديلة لتمويل التنمية اTحلية في الجزائر (الوقف والزكاة والصكوك 

ا'س%مية نموذجا)"، مجلة دراسات في التنمية وا$جتمع، العدد 06، جامعة الشلف، الجزائر، 2017، ص: 13
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ثالثا- صكوك ا\ستصناع (عقود اOقاو\ت) كأداة لتطوير وتفعيل اOشاريع اOقاو\تية: 

ت""عتبر ص""كوك اIس""تصناع م""ن أه""م اAدوات وا;""نتجات ا;""ال""ية ا;ش""روع""ة ال""تي ي""تم ت""داول""ها واع""تماده""ا ف""ي Ñ""وي""ل 

ا;""شاري""ع ال""صناع""ية وال""عقاري""ة ل""لمؤس""سات ا;""ال""ية ال""صغيرة وا;""توس""طة، �""كن إدراج ص""كوك اIس""تصناع ف""ي 

ال"صناع"ات ال"ثقيلة م"ن خ"Rل م"شاري"ع وص"فقات ب"ناء ال"سفن وال"طائ"رات ال"تي í"تاج ل"ضبط وق"ياس مح"دد وال"ذي �"ثل 

م""نهج ص""كوك اIس""تصناع، ك""ما ي""تم ت""طبيقها ق""ي ال""صناع""ات اAخ""رى ا≥""تلفة وت""ساه""م ص""كوك اIس""تصناع ف""ي 

اIق"Rع اIق"تصادي م"ن خ"Rل ام"تصاص الس"يول"ة ال"زائ"دة وت"وظ"يفها واIس"تفادة م"ن ال"طاق"ات ا≥"تلفة وا;"وارد البش"ري"ة 

وتوظيفها في خطط التنمية. 

وتعمل صكوك اIستصناع على دعم روح ا;قاوIتية ونشر ثقافتها من خRل:  

أ- ي"قوم اIس"تصناع ع"لى م"بدأ س"ؤال ال"صان"ع ع"ن س"لع وم"نتجات ä"واص"فات وم"قاي"يس م"عينة ل"لحاج"ة ال"فعلية ل"ها 

اAم"ر ال"ذي يخ"لق ال"توازن ب"V ال"عرض وال"طلب وه"ذا ب"دوره ي"ؤدي إل"ى í"قيق ال"توازن ب"V ال"عرض وال"طلب، وب"ال"تال"ي 

íقيق اçستقرار اçقتصادي؛ 

ب- ق"درة ص"كوك اIس"تصناع ع"لى Ñ"وي"ل ج"ميع أن"واع ا;"شاري"ع ال"ضروري"ة ق"صيرة م"توس"طة أو ط"وي"لة اAج"ل اAم"ر 

الذي يوفر التمويل Aصحاب ا;ؤسسات الصغيرة وا;توسطة؛ 

ج- ص"كوك اIس"تصناع ت"ساه"م ف"ي ع"Rج م"شكلة ال"بطال"ة م"ن خ"Rل ال"عقود وال"صفقات ا;"برم"ة وال"تي í"تاج ;"وارد 

بشرية؛ 

د- ص""كوك اIس""تصناع ت""ساه""م ف""ي ت""صري""ف الس""لع وع""دم ت""كدس""ها Aنّ""ه I ي""تم ص""ناع""ة وإن""تاج إI الس""لع í""ت 

؛  ۱الطلب ومحل اIتفاق

ه- ص"كوك اIس"تصناع ا;"دع"وم"ة م"ن ق"بل اi"كوم"ات ت"ساه"م ف"ي خ"لق ا;"ناف"سة ب"V ا;"شاري"ع وا;"ؤس"سات ا≥"تلفة 

ل"لظفر به"ذه ال"صفقات اAم"ر ال"ذي ي"ؤدي ê"ودة ا;"عروض م"ن اAس"عار وا;"نتجات وا{"دم"ات ó"ا ي"ساه"م ف"ي ت"نمية 

اIقتصاد والصناعة. 

رابعا-تطبيقات صكوك ا\ستصناع: 

١ مرداسي أحمد رشاد، بوطبة صبرينة، "الصكوك ا'س%مية كأداة لتنمية وتحفيز اTشاريع اTقاوWتية اTستدامة-شركة 

اعمار ا'ماراتية نموذجا" بحث مقدم للؤتمر الدولي اàول حول "ا$قاو>تية ا$ستدامة-بY إشكالية البقاء وحتمية ا>بتكار"، ا$ركز 
الجامعي ميلة، الجزائر، يومي 18-19أفريل، 2017، ص ص: 12-11.
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أ- اIستصناع في التمويل العقاري: 

 �"كن ت"طبيق اIس"تصناع ف"ي ال"تموي"ل ال"عقاري ف"ي ع"دة ت"طبيقات م"ختلفة، ك"بناء ا;"ساك"ن وال"عمائ"ر وغ"يره"ا، وذل"ك 

ب"بيان م"وق"عها وال"صفات ا;"طلوب"ة ف"يها، ك"ما �"كن أن ي"كون اIس"تصناع ف"ي تخ"طيط اAراض"ي وإن"ارت"ها وش"ق ال"طرق 

فيها وتعبيدها، وغير ذلك من ا†اIت العقارية والتي �كن اIستفادة من اIستصناع فيها.  
ب- اIستصناع في التمويل الصناعي: 

 �"كن اIس"تفادة م"ن ع"قد اIس"تصناع ب"تطبيقه ف"ي ا†"ال ال"صناع"ي ب"اخ"تRف أش"كال"ه وأن"واع"ه، ك"صناع"ة ال"طائ"رات 

وا;"رك"بات ال"سفن-ó"ا �"كن ض"بطه ب"ا;"قاي"يس وال"صفات-، وك"ذل"ك: ص"ناع"ة اIøت ا≥"تلفة، ب"ل وح"تى ال"قطع 

ال"صغيرة ف"ي اIøت، وذل"ك ب"دIً م"ن اس"تيراده"ا م"ن ال"بRد اAج"نبية ب"قيم ب"اه"ظة م"ع م"شقة ال"نقل وت"كلفته ال"عال"ية، 

خ"اص"ة وأن ف"ي اIس"تصناع ال"داخ"لي í"ري"كاً ل"لنشاط اIق"تصادي، وإب"قاء للس"يول"ة ا;"ال"ية ب"V أب"ناء ا†"تمع، واIس"تفادة 

من الطاقات ا≥تلفة وتوظيفها في مجالها ا;ناسب. 

ج- أنواع ا;قاوIت في اIستصناع:  

 وتنقسم ا;قاوIت باعتبار حجم العمل إلى قسمV هما:  

۱- مقاوIت صغيرة: وتتناول أعماIً صغيرة، وغالباً ما تتعلق بأعمال ا;هن اiرة كالنجار وغيرها؛  

۲- م"قاوIت ك"بيرة: وت"تناول أع"ماIً ك"بيرة، وع"ادة م"ا ت"تعلق بتش"ييد ا;"بان"ي واê"سور والس"دود وغ"يره"ا. وت"نقسم 

ا;قاوIت باعتبار جنس العمل إلى قسمV هما:  

۳- مقاوIت مادية: وتتناول اAعمال ا;ادية كإنشاءات ا;باني واêسور والسدود وغيرها؛  

خامساً - آلية èويل صكوك ا\ستصناع للمشاريع اOقاو\تية: 

خطوات Ñويل صكوك اIستصناع للمشاريع ا;قاوIتية تتم وفق ا{طوات التالية: 

أ- ع"قد اIس"تصناع: ه"و ع"قد وارد ع"لى ش"يء ي"راد ص"نعه، ف"يكون مح"ل ال"عقد الش"يء وال"عمل وب"عبارة أخ"رى ه"و 

 .Vطلب عمل شيء خاص على وجه مخصوص مادته من الصانع أي انه عقد مع ذي صنعة على عمل شيء مع

وق"د يس"لم ج"ميع ال"ثمن أو ب"عضه إل"ى ال"صان"ع ع"ند ال"عقد أو ق"د I يس"لم إل"يه ش"يء ع"ند ال"عقد، وإ∆"ا ي"دف"ع ل"ه ال"ثمن 

على دفعات تستكمل مع تسليم ا;تعاقد عليه. 
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وم"فهوم اIس"تصناع ل"دى ال"بنوك اçس"Rم"ية I ي"قتصر ع"لى ال"تصنيع فحس"ب ول"كن ت"ندرج í"ته ن"واح"ي م"تعددة 

ب"جان"ب ال"تصنيع م"ثل اIن"شاء والتجه"يز وال"بناء واIع"داد وال"تأس"يس وك"ل م"ا ي"حتاج"ه ا;"تعام"ل م"ع ال"بنك م"ن أع"مال 

ومجاIت äا I يتعارض مع الشريعة اçسRمية. 

ويشترط في اIستصناع أن تكون مادة الصنع من الصانع إذ لو كان من ا;ستصنع كان العقد إجارة I استصناعاً. 

وó"ا س"بق ف"إنّ م"فهوم اIس"تصناع ه"و أن ي"جئ إن"سان إل"ى ص"ان"ع ف"يقول اص"نع ل"ي ش"يئاً ص"ورت"ه ك"ذا وق"دره ك"ذا ب"كذا 

درهماً ويسلم إليه جميع الدراهم أو بعضها أو I يسلم. 

واIستصناع يجعل الصانع يزيد من مصنوعاته كلما زاد الطلب وهو لذلك يلبي حاجة ا;ستصنع. 

كما أنّ اIستصناع أصبح وسيلة هامة من وسائل التمويل اçسRمي في عصرنا. 

وي"دخ"ل ال"بنك ف"ي ع"ملية اIس"تصناع ع"ن ط"ري"ق ع"Rق"تV ب"V ال"بنك وال"عميل م"ن ج"هة وع"Rق"ة ال"بنك ب"ال"صان"ع أو 

ش"رك"ة ا;"قاوIت م"ن ج"هة أخ"رى ل"ذل"ك ي"دخ"ل ال"بنك ف"ي ع"قدي"ن ع"قد كمس"تصنع وع"قد ك"صان"ع وذل"ك وف"قاً ;"ا 

يلي: 

ب- عمليات اIستصناع: 

بV البنك والعميل؛ ۱.

ويكون البنك هو الصانع؛ ۲.

والعميل هو ا;ستصنع؛ ۳.

محل العقد هو ا;صنوع. ٤.

ج- عقد ا;قاولة: 

بV البنك وشركة ا;قاوIت ويسمى اIستصناع ا;وازي Aن البنك يستعV بصانع؛ ۱.

ا;ستصنع؛ ۲.

شركة ا;قاوIت: هي الصانع؛ ۳.

محل العقد: هو ا;صنوع. ٤.

د- اêوانب الرئيسية لتنفيذ عملية اIستصناع: 

  تنقسم اêوانب الرئيسية Iجراءات تنفيذ عملية استصناع ا;قاوIت إلى ثRثة جوانب أساسية هي: 

ا;وافقة على تنفيذ عملية اIستصناع؛ ۱۱.

www.kie.university ( �  )62 www.kantakji.com

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


مجلة اWقتصاد ا'س%مي العاTية To Index.. 2019 | العدد 85 حزيران / يونيو

اêانب الهندسي للمشروع؛ ۱۲.

.۱۳ . ۱اêانب التنفيذي وا;تعلق باIجراءات وما بعد ا;وافقة وسير مراحل ا;شروع

اUاèة: 

م"ن خ"Rل م"ا س"بق، ت"بVّ أنّ ص"كوك اIس"تصناع ت"قوم ب"اIع"تماد ع"لى م"صادر Ñ"وي"ل مح"لية دون ال"لجوء ل"Rق"تراض 

وا;"دي"وي"نة ل"تموي"ل م"شاري"ع ضخ"مة وض"روري"ة اAم"ر ال"ذي م"ن ش"أن"ه í"قيق ال"تنمية ا;س"تدام"ة م"ن خ"Rل ت"طور ث"قاف"ة 

ا;قاوIتية عند ا;ؤسسات الصغيرة وا;توسطة، وهذا ما يحقق صحة فرضية الدراسة. 

١ علي محي الدين القرة داغي، "التمويل ا'س%مي Tشاريع البنية التحتية"، مقال منشور في ا$وقع الرسمي للدكتور القرة 

داغي، 2016، على الرابط التشغيلي: http://www.qaradaghi.com/chapterDetails.aspx?ID=473 تاريخ التصفح: 

.2018-05-10
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