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تمهيد

  المنتدى الدولي الذي نظمته الجمعية التونسيةحضي 
للتقتصاد اللسليمي بالتعاون يمع جايمعة الزيتونة والمعهد اللسليمي
للبحوث والتدريب عضو البنك اللسليمي للتنمية بجدة والاكاديمية

العالمية للبحوث الشرعية بماليزيا والهيئة اللسليمية العالمية
للتقتصاد اللسليمي والتمويل التابعة لرابطة العالم اللسليمي

 بنزل المشتل بالعاصمة2016 نوفمبر 29 و28بالرياض يويمي 
اهتمام".تحت بعنوان " الصكوك اللسليمية في خديمة التشغيل

إعليمي  اكبير جسمته التغطية الصحفية المكثفة للتظاهرة.

وتجسد هذه الوثيقة جملة يمن المقال ت التي وااكبت الحدث يمن
خلل ولسائل إعليمية يمكتوبة ويمسموعة ويمرئية والكترونية وتقد

وزع الملف الصحفي برنايمج المنتدى على يمختلف ولسائل العلم
الوطنية والجهوية والمحلية والجنبية.

وفي يما يلي عينة يمن المقال ت التي صدر ت في الصحف
والاذاعا ت والقنوا ت التلفزية والمواتقع اللكترونية.



الصحافة المكتوبة



 لستعتمد الصكوك اللسليمية ؟2017حسب الشاذلي العياري : تونس 

 
أفاد يمحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري خل ل افتتاح يمنتدى اتحاد المصارف العربية

حو ل "التمويل اللسليمي في اللسواق الحدودية" أن اعتماد الصكوك اللسليمية يمن شانه
توفير إيمكانيات تمويلية تساعد البلد على الحد يمن عجز يميزانية الدولة وتمويل يمشاريع

عمويمية

 .2017حيث أعرب عن أمله في أن تعتمد تونس هذه الصكوك بحلول العام 
ودعا العياري مؤسسات الصيرفة السلمية في تونس إلى عدم التكتفاء بممارسة الصيرفة

التجارية داعيا إياها إلى الستثمار في تنفيذ مشاريع البنية التحتية.



العياري يدعو الى تطوير لسوق الصكوك اللسليمية

 امس خلل مشاركته في الندوة الدولية حول الشاذلي العياري دعا محافظ البنك المركزي
تطوير لسوق الصكوك اللسلمية «الصكوك اللسلمية في خدمة التشغيل» بالعاصمة، إلى

في توهنس لهنها تتماشى مع التقتصاد الحديث مع احترام المحاذير الشرعية واوضح العياري
ان للتمويل اللسلمي مزايا اهمها عدم خلق مديوهنية مطالبا في ذات السياق بإحداث صندوق

مغاربي وعربي للصكوك اللسلمية لتمويل البنية اللسالسية.



الصحافة
اللكترونية



Tunisie : Le filon des Sukuks islamiques
pour sortir de la crise

Pour briser le cycle de la crise qui secoue la Tunisie depuis 2011, certains regards se sont tournés

vers les principes de l’économie et de la finance islamiques, promus
comme un modèle éthiquement responsable, véritable alternative au
modèle traditionnel.

Comme justifications,  ils  se  sont  appuyés  sur  les  instruments  dont
dispose  ce  financement  comme  la  Zakat,  le  Wakf,  les  produits
bancaires islamiques, le Takaful            et les Sukuks, qui jouent un
rôle fondamental en matière de développement économique.

L’expérience a déjà montré que la finance islamique a connu, ces 
derniers temps, un essor remarquable et ce, grâce à sa résistance à la 
crise financière que vit le monde depuis 2008. La base de ce succès 
revient, essentiellement, à une meilleure exploitation de ses outils, ce 
qui a conduit à la concrétisation du développement socio-économique.
C’est dans ce sens qu’une conférence internationale sur « Les Sukuks
islamiques au service de l’emploi » s’est tenue ce lundi 28 novembre
2016.

Besoin de financement à moyen et long terme



«  Les  suskuks  islamiques  viennent  à  un  moment  opportun  où  les
banques  tunisiennes  ont  plus  que  jamais  besoin  du  financement  à
moyen et long terme », a relevé le gouverneur de la Banque Centrale
de Tunisie, Chedly Ayari.

Lors  de  son  discours  d’intervention,  il  a  considéré  que  les  sukuks
islamiques mobilisent l’argent au service du développement,  faisant
savoir qu’ils valorisent les actifs inutilisés pour qu’ils jouent un rôle
dans la promotion de l’investissement, ce qui ne manquerait d’aider le
pays à sortir de la crise économique et de résorber le déficit budgétaire
dans le cadre d’une gestion rigoureuse des finances publiques, tout en
mettant en place un marché secondaire.

C’est  important  dans  la  mesure  où  ce  déficit  du  notamment  à  la
régression de la croissance économique ainsi qu’à la dégradation des
finances  publiques  et  au  tarissement  des  ressources  budgétaires
atteindra au moins 5,7% vers la fin de 2016 contre 3,9 % prévu, selon
les estimations officielles.

Une  telle  prévision  a  poussé  l’agence  de  notation  financière
américaine  Moody’s  à  renvoyer  la  perspective  à  « négative »,  en
avertissant que cette note pourrait prochainement passer en catégorie
spéculative.

« Ces instruments peuvent être une source de financement pour les
projets nationaux et gouvernementaux, notamment en ce qui concerne
les projets d’infrastructure », a noté le gouverneur de la BCT, estimant
que la  pratique est  très  développée dans les  grandes économies du
monde comme la Chine. D’où il est temps, pour la Tunisie, de tirer
profit des expériences étrangères.

Pour ce faire, la BCT multiplie les efforts afin de développer ce mode
de  financement.  D’ailleurs,  elle  est  dans  la  phase  d’étude  d’une
demande pour la création d’une nouvelle banque islamique qui sera
lancée par un Tunisien résidant à l’étranger, en partenariat avec des
investisseurs étrangers.



Un outil de relance…

Cet avis est partagé par plusieurs participants à cette conférence. C’est
le cas du PDG de la Banque Zitouna.

Selon ses déclarations, les sukuks se sont avérés être un instrument de
la relance de l’économie tunisienne sur de nouvelles bases, innovantes
et  créatrices  de  richesse.«  Cet  instrument  offre  ainsi  une  bonne
opportunité pour financer plusieurs projets, mais il s’agit aussi d’un
outil pour relancer l’entrepreneuriat, considéré comme le seul moyen
pour  créer  des  emplois  »,  a  précisé  le  responsable,  signalant  que
l’objectif recherché est d’attaquer frontalement le fléau qui ronge la
société  et  l’économie  tunisiennes,  en  l’occurrence  le  chômage,
notamment celui des diplômés de l’enseignement supérieur ».

Pour plusieurs observateurs, le marché du sukuk devrait continuer à se
développer  très  rapidement  de  manière  à  s’adapter  à  l’économie
moderne. La réalisation de cet objectif semble facile, surtout que la
Tunisie a pris l’initiative d’instaurer des cadres législatifs et fiscaux
favorables aux mécanismes de la finance islamique et mis en place
une commission  nationale  pour  développer  le  système législatif  de
l’industrie  de  la  finance  islamique  dans  toutes  ses  composantes
(banques,  fonds  d’investissement  et  établissements  d’assurance).
D’importantes réalisations ont été faites dans ce domaine, notamment
la  loi  relative  aux  Sukuks  islamiques  et  la  création  d’un  comité
sectoriel des Sukuks issu du comité national de la finance islamique.



يمحافظ البنك المركزي يدعو الى تطوير لسوق الصكوك اللسليمية في تونس

2016 نوفمبر، 28

دعا محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري اليوم النثنين الى “تطوير سوق الصكوك
السلمية في توهنس لهنها تتماشى مع التقتصاد الحديث مع احترام المحاذير الشرعية”

مضيفا ان من مزايا التمويل السلمي عدم خلق مديوهنية.
ودعا في الجلسة الفتتاحية للندوة الدولية حول “الصكوك السلمية في خدمة التشغيل” التي

هنظمتها الجمعية التوهنسية للتقتصاد السلمي بالتعاون مع كل من جامعة الزيتوهنة والمعهد
السلمي للبحوث والتدريب عضو البنك السلمي للتنمية بجدة والكاديمية العالمية للبحوث

الشرعية بماليزيا والمركز العالمي للتقتصاد السلمي بدبي، الى احداث صندوق مغاربي
وعربي للصكوك السلمية لتمويل البنية الساسية.

وتطرق العياري في هذا الطار الى منوال الصين في اعداد ما اسمته “طريق الحرير
الثاهنية” حيث تقامت باعداد برهنامج لتمويل البنية الساسية في اسيا يتضمن بناء مواهنئ

وطرتقات لتعزيز التجارة بين اسيا واوروبا وافريقيا مبينا اهنه لرساء سوق مغاربية يجب
خلق صندوق مغاربي لتمويل البنية الساسية اذ “ليمكن تمويلها من ميزاهنيات الدول

المغاربية ول من المديوهنية”.
واكد على ضرورة “فهم الصكوك السلمية وازالة الحاجز النفسي حولها في توهنس” مشيرا

الى وجود “دول متقدمة اخترعت ادوات استثمار وادخار نثورية عبر ادوات التمويل



السلمي ولكن في توهنس مازال العتماد تقائما اكثر على التمويل البنكي التقليدي”.
واعرب محافظ البنك المركزي عن المل في ان تعتمد توهنس الصكوك السلمية بحلول سنة

 بما من شاهنه توفير امكاهنيات تمويلية تساعد البلد على الحد من عجز ميزاهنية الدولة2017
وتمويل مشاريع عمومية.

من جهته اكد وزير التشغيل والتكوين المهني عماد الحمامي ان الوزارة تشجع على تعبئة
الموارد في القطاع الخاص وعلى احداث مواطن شغل جديدة كما تشجع كل منتوج يساهم في

خدمة التشغيل وتوفير السيولة وحاجيات البنية الساسية في اطار القاهنون البنكي والمالية
العمومية.

ومن جاهنبه عرف الخبير والستاذ الجامعي بجامعة حمد بن خليفة بقطر منذر تقحف الصكوك
السلمية باهنها “المشاركة في ملكية موجودات حقيقية منتجة” فحامل الصك السلمي يكون

شريك في ملكية الصول الثابتة او المتداولة في اطار شركات او مع الحكومة في اطار
مشروعات حكومية وهي صكوك منتجة لثروة حقيقية” حسب تقديره.

واضاف تقوله ان “ما يخدم التشغيل اكثر هو الصكوك لن القروض البنكية تمثل ديوهنا صرفة
فقط، اما الصكوك فطبيعتها بالساس هي تشغيلية لهنها تمثل ملكية مشروعات منتجة لثروة

اضافية وبالتالي فهي تساهم في تشغيل اليد العاملة” .



يمحافظ البنك المركزي يدعو الى تطوير لسوق الصكوك اللسليمية في تونس

 اقتصاد

تونس- افريكان يمانجر

دعا يمحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري الى “تطوير لسوق الصكوك اللسليمية في
توهنس، لهنها تتماشى يمع القتصاد الحديث يمع احترام المحاذير الشرعية” يمضيفا ان يمن

.يمزايا التمويل اللسليمي عدم خلق يمديوهنية

ودعا في الجلسة الفتتاحية للندوة الدولية حول “الصكوك اللسليمية في خديمة التشغيل” التي
 الجمعية التوهنسية للقتصاد اللسليمي بالتعاون يمع كل2016 هنوفمبر 28هنظمتها النثنين 

يمن جايمعة الزيتوهنة والمعهد اللسليمي للبحوث والتدريب عضو البنك اللسليمي للتنمية بجدة
والكاديمية العالمية للبحوث

الشرعية بماليزيا والمركز العالمي للقتصاد اللسليمي بدبي، الى احداث صندوق يمغاربي
.وعربي للصكوك اللسليمية لتمويل البنية اللسالسية

وتطرق العياري في هذا الطار الى يمنوال الصين في اعداد يما السمته “طريق الحرير
الثاهنية” حيث قايمت باعداد برهنايمج لتمويل البنية اللسالسية في السيا يتضمن بناء يمواهنئ

وطرقات لتعزيز التجارة بين السيا واوروبا وافريقيا يمبينا اهنه لرلساء لسوق يمغاربية يجب
خلق صندوق يمغاربي لتمويل البنية اللسالسية اذ “ليمكن تمويلها يمن يميزاهنيات الدول

.”المغاربية ول يمن المديوهنية

واكد على ضرورة “فهم الصكوك اللسليمية وازالة الحاجز النفسي حولها في توهنس” يمشيرا
الى وجود “دول يمتقديمة اخترعت ادوات الستثمار وادخار نثورية عبر ادوات التمويل
.”اللسليمي ولكن في توهنس يمازال العتماد قائما اكثر على التمويل البنكي التقليدي

http://africanmanager.com/site_ar/categorie/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/


واعرب يمحافظ البنك المركزي عن اليمل في ان تعتمد توهنس الصكوك اللسليمية بحلول
 بما يمن شاهنه توفير ايمكاهنيات تمويلية تساعد البلد على الحديمن عجز يميزاهنية2017لسنة 

.الدولة وتمويل يمشاريع عمويمية



2017الشاذلي العياري يتطلل ع لصدار صكوك اسليمية عام 

أعرب محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري عن أمله في “أن تعتمد تونس الصكوك
”.2017اللسلمية بحلول العام 

وأضاف العياري، الثلاثاء خلل كلمة له في افتتاح منتدى اتحاد المصارف العربية حول
29 والخميس 28“التمويل اللسلمي في اللسواق الحدودية” المنعقد بتونس يومي الربعاء 

، أن “اعتماد هذه الصكوك من شانه توفير امكانيات تمويلية تساعد البلد على2016لسبتمبر 
الحد من عجز ميزانية الدولة وتمويل مشاريع عمومية”.

1000وذكر، محافظ البنك المركزي التونسي، بأن الحكومة تتطلع الى تعبئة اعتمادات بقيمة 
مليون دينار عن طريق آلية الصكوك اللسلمية”.

 صناديق4 شركات تأمين تكافلي و3 بنوك السلمية و3وأوضح أن توفر تونس على 
الستثمارية يفتح آفاقا والسعة لللستفادة من هذا القطاع المصرفي مؤكدا ضرورة النفتاح على
تنويع مصادر التمويل لسواء اعتمدت الصيرفة اللسلمية أو التقليدية. ودعا محافظ المركزي

التونسي مؤلسسات الصيرفة اللسلمية الى اعتماد آلية التمويل الصغير لتحقيق الدماج المالي
مقترحا عليها أن تفتح نوافذ خاصة للتمويل الصغير.

ودعا العياري مؤلسسات الصيرفة اللسلمية في تونس الى عدم الكتفاء بممارلسة الصيرفة
التجارية داعيا اياها الى اللستثمار في تنفيذ مشاريع البنية التحتية.

 يوفر لمؤلسسات الصيرفة2020-2016وأشار في ذات الصدد الى أن المخطط التنموي 
اللسلمية امكانيات لتمويل المشاريع التنموية التي تسعى الحكومة لتنفيذها مشددا على اهمية

حضورها في الندوة الدولية لللستثمار المزمع تنظيمها في نهاية شهر نوفمبر القادم.



العياري يدعو إلى تطوير لسوق الصكوك اللسليمية

تونس – السفير

دعا يمحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري إلى ‘تطوير لسوق الصكوك اللسليمية في تونس
لنها تتماشى يمع التقتصاد الحديث يمع احترام المحاذير الشرعية’ يمضيفا أن يمن يمزايا

التمويل اللسليمي عدم خلق يمديونية.
كما دعا العياري إلى إحداث صندوق يمغاربي وعربي للصكوك اللسليمية لتمويل البنية

اللسالسية،وذلك خلل يمشاركته في الندوة الدولية حول “الصكوك اللسليمية في خديمة
التشغيل”بالعاصمة.



الشاهد
إقتصاد

 

2016 نوفمبر, 29الثلاثاء, 

٪نمن التمويل البنكي..الشاذلي العياري يدعو إلى إزالة4تساهم ب
الحاجز النفسي تجاه الصكوك اللسلنمية و دعمها

يجب تطوير لسوق الصكوك اللسلمية في تونس لنها تتماشى مع التقتصاد الحديث مع“
احترام المحاذير الشرعية”، هذا ما دعا إليه وأكده محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي

 نوفمبر في الجلسة الفتتاحية للندوة الدولية حول “الصكوك اللسلمية28العياري الاثنين 
.”في خدمة التشغيل

ونظمت هذه الندوة الجمعية التونسية للتقتصاد اللسلمي و جامعة الزيتونة والمعهد
اللسلمي للبحوث والتدريب عضو البنك اللسلمي للتنمية بجدة والكاديمية العالمية للبحوث

.الشرعية بماليزيا والمركز العالمي للتقتصاد اللسلمي بدبي

وأكد الشاذلي العياري على ضرورة “فهم الصكوك اللسلمية وإزالة الحاجز النفسي حولها
في تونس” مشيرا الى وجود “دول متقدمة اخترعت أدوات الستثمار وادخار اثورية عبر



الشاهد
أدوات التمويل اللسلمي ولكن في تونس مازال العتماد تقائما اكثر على التمويل البنكي

.التقليدي”، على حد تقوله

، وهو ما2017وعبر العياري عن أمله في أن تعتمد تونس الصكوك اللسلمية بحلول لسنة 
يمكن من توفير امكانيات تمويلية تساعد البلد على الحد من عجز ميزانية الدولة وتمويل

مشاريع عمومية، داعيا في ذات الخصوص إلى احداث صندوق مغاربي وعربي للصكوك
 اللسلمية لتمويل البنية اللسالسية

الخبير واللستاذ الجانمعي بجانمعة حمد بن خليفة بقطر نمنذر قحف عرف الصكوك 
اللسلنمية، في هذه الندوة، على أنها “المشاركة في نملكية نموجودات حقيقية نمنتجة، ذلك

أن حانمل الصك اللسلنمي يكون شريك في نملكية الوصول الثابتة أو المتداولة في إطار
”شركات أو نمع الحكونمة في إطار نمشروعات حكونمية وهي وصكوك نمنتجة لثروة حقيقية

 % حصة التمويل اللسلنمي في تونس4

 % في موفى لسنة، حسب ما4بلغت حصة البنوك اللسلمية من إجمالي التمويلت البنكية 
أكده كاتب الدولة المكلف بالتجارة فيصل الحفيان، في تصريح صحفي لـ”وات”.

 صناديق3وأوضح أن هناك صناديق الستثمارية تنشط في الساحة المالية التونسية منها 
شركات3صناديق مشتركة للتوظيف إلى جانب 6مشتركة للتوظيف في رأس مال التنمية و

 % من لسوق التأمين فى موفى3تأمين تكافلي (تأمين مباشر) برتقم معاملت إجمالي يمثل 
2015.

ولسترتكز التوجهات المستقبلية لتونس فى مجال المالية اللسلمية على تولسيع خدمات هذا
المجال وااثرائه بمنتوجات جديدة بالضافة إلى مزيد ملئمة الرطر التشريعية والترتيبية مع

23الخصوصيات الفنية لشتى مجالت صناعة المالية اللسلمية، على حد تقوله خلل يوم 
نوفمبر في أشغال الجتماع الوزاري للجنة الدائمة للتعاون التقتصادي والتجاري لمنظمة

 نوفمبر).24 الى 21التعاون اللسلمي الملتئمة بالسطنبول (من 

كما أشار إلى أن هذه التوجهات تعتمد على تدعيم القدرات البشرية وإصدار المعايير
المتعلقة بعمليات المالية اللسلمية على غرار المعايير المحالسبية، موضحا أن تونس بادرت
بإرلساء الرطر التشريعية والجبائية الملئمة لليات هذا التمويل وإحداث لجنة ورطنية لتطوير

المنظومة التشريعية لصناعة المالية اللسلمية بكافة مكوناتها من بنوك وصناديق الستثمار
ومؤلسسات تأمين.



الشاهد
وجدير بالذكر أن اللجنة الدائمة للتعاون التقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اللسلمي

، و تعد المنبر اللسالسي للتعاون التقتصادي والتجاري1981(الكومسيك) تألسست لسنة 
متعدد الرطراف في العالم اللسلمي.



 

يمحافظ البنك المركزي يعرب عن أيمله في أن تعتمد تونس الصكوك اللسليمية
2017بحلول العام 

أعرب محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري عن أمله في أن تعتمد تونس
 الذي من شانه توفير امكانيات تمويلية2017الصكوك اللسلمية بحلول العام 

تساعد البل د على الحد من عجز ميزانية الدولة وتمويل مشاريع عمومية.



الشاذلي العياري: البنك المركزي يدرس يمطلب إرساء بنك إسليمي جديد

أعلن محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري، الربعاء، أن البنك يقوم بدراسة
مطلب لرساء بنك إسلمي جديد ببادرة من مستثمر تونسي مقيم بالخارج وبالشراكة مع

مستثمرين أجانب.

وأفاد في تصريح صحفي على هامش ندوة حول “النوافذ السلمية في البنوك الشمولية”
انتظمت بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، أن دمج هذا النوع من التمويل صلب البنوك

التقليدية التونسية سيمكن من تنويع المنتوج البنكي ومحفظة المستثمر علوة على توفير
خدمات جديدة للحرفاء تتماشى مع معتقداتهم.

وقال العياري أنه “بالمكان إعتبار الصيرفة السلمية مصدرا لتمويل المشاريع الوطنية
والعمومية وخاصة مشاريع البنية التحتية وذلك من خلل إصدار “الصكوك” مشيرا الى
تطورها بدرجة كبيرة صلب اقتصاديات العالم (بريطانيا العظمى ولوكسمبورغ…) إلى

جانب البلدان الفريقية على غرار السنيغال.

وأضاف أن الصيرفة السلمية متواجدة في تونس منذ السبعينات مشيرا إلى أن المصادقة
11 الصادر في 48 (قانون رقم 2016على قانون جديد ينظم هذا التمويل في جويلية 

) يعتبر حديثا وذلك لتطوير هذا النوع من التمويل الذي ليزال محدودا الى2016جويلية 
حد اليوم.



وشدد العياري كذلك على ضرورة تقديم نفس ظروف العمل المتاحة للبنوك السلمية على
غرار التقليدية لضمان منافسة عادلة.

من جانبها، لفتت مديرة الرقابة المستمرة بالبنك المركزي التونسي رجاء درغوث إلى تواجد
)2010 مصارف إسلمية حاليا في تونس وهي البركة (منذ السبعينات) والزيتونة (3

 بالمائة من السوق7) مشيرة إلى أنها تستحوذ على نسبة 2015وبنك الوفاق الدولي (
المصرفي التونسي.

.48وأوضحت أن البنك المركزي يعمل حاليا على إعداد منشورين مكملين للقانون عدد 
وقالت “سيحدد المنشور الول عمليات الصيرفة السلمية (المرابحة والستصناع

 بينما سيتضمن المنشور الثاني شروط ممارسة2016والمشاركة) وسيتم نشره قبل موفى 
”.2017الصيرفة السلمية من خلل النوافذ وسوف لتنشر خلل السداسي الول من 

وتتمثل صكوك “المشاركة” في إتفاق شراكة بين طرفين أو أكثر في رأس مال شركة أو
مشروع أو معاملة.

أما الستصناع فهو عقد يتقدم بموجبه الحريف، بإعتباره “المشتري النهائي” أو “صاحب
المشروع”، للبنك للحصول على ملكية تتطلب عملية تصنيع. ويلتزم البنك بصفته “البائع” أو
“صاحب العمل” باقتناء المواد الولية وتسليم السلع التي يتم صنعها طبقا لمواصفات محددة

مسبقا وبسعر محدد وفق طريقة الدفع المتفق عليها في العقد.

في حين تتمثل “المرابحة” في عقد يتضمن شراء وبيع بسعر بما في ذلك شراء وبيع
العقارات بسعر التكلفة زائد هامش ربح المعروفة والمتفق عليها بين البنك والعميل.

 نافذة خدمات300 مصرف إسلمي على الصعيد العالمي و500وذكرت درغوث بتواجد 
2إسلمية (ضمن البنوك التقليدية) مشيرة إلى أن “سوق الصيرفة السلمية يضم حوالي 

 بالمائة. وتستأثر دول الخليج20 و16ترليون دولر مع معدل نمو سنوي يتراوح بين 
 بالمائة من جملة هذه المعاملت”.40بنسبة 



Economie
لشاذلي العياري: نأيمل أن يتم اعتماد الصكوك اللسليمية في

2017 تونس بحلول لسنة
- أعرب محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري عن أمله في "أن تعتمد تونس بــاب نــات

".2017الصكوك اللسلمية بحلول العام 
وأضاف العياري، الثلاثاء خلل كلمة له في افتتاح منتدى اتحاد المصارف العربية حول

29 والخميس 28"التمويل اللسلمي في اللسواق الحدودية" المنعقد بتونس يومي الربعاء 
، أن "اعتماد هذه الصكوك من شانه توفير امكانيات تمويلية تساعد البلد2016لسبتمبر 

على الحد من عجز ميزانية الدولة وتمويل مشاريع عمومية".
1000 تتطلع الى تعبئة اعتمادات بقيمة وذكر، محافظ البنك المركزي التونسي، بأن الحكومة

مليون دينار عن طريق آلية الصكوك اللسلمية".

 صناديق4 شركات تأمين تكافلي و3 بنوك السلمية و3وأوضح أن توفر تونس على 
الستثمارية يفتح آفاقا والسعة لللستفادة من هذا القطاع المصرفي مؤكدا ضرورة النفتاح على

تنويع مصادر التمويل لسواء اعتمدت الصيرفة اللسلمية أو التقليدية.
ودعا محافظ المركزي التونسي مؤلسسات الصيرفة اللسلمية الى اعتماد آلية التمويل



الصغير لتحقيق الدماج المالي مقترحا عليها أن تفتح نوافذ خاصة للتمويل الصغير.
ودعا العياري مؤلسسات الصيرفة اللسلمية في تونس الى عدم الكتفاء بممارلسة الصيرفة

التجارية داعيا اياها الى اللستثمار في تنفيذ مشاريع البنية التحتية.
 يوفر لمؤلسسات الصيرفة2020-2016وأشار في ذات الصدد الى أن المخطط التنموي 

اللسلمية امكانيات لتمويل المشاريع التنموية التي تسعى الحكومة لتنفيذها مشددا على اهمية
حضورها في الندوة الدولية لللستثمار المزمع تنظيمها في نهاية شهر نوفمبر القادم.

ومن جهته، قال المين العام للمجلس العام للبنوك والمؤلسسات المالية اللسلمية عبد الله
 مؤلسسة صيرفة120بلمعتيق، ان تطور عدد مؤلسسات الصيرفة اللسلمية، (زهاء 

السلمية بالعالم) يفرض وجوبا ايجاد ألسواق جديدة لللستثمار بها.
واعتبر بلمعتيق، أن الصيرفة اللسلمية تجابه تحديين رئيسين هما "ايجاد القوانين الرقابية

التي تساعد على نمو القطاع وايجاد موارد لدارة السيولة بصفة متجددة.
2015" وقد بلغ عدد المؤلسسات التي تقدم خدمات الصيرفة اللسلمية في العالم لسنة 

 دولة بحسب معطيات صادرة عن اتحاد المصارف75 مؤلسسة تنشط في 1113حوالي 
العربية.

 اجمالي السوق وفقد ما بالمائة من5وتبلغ حصة مؤلسسات الصيرفة اللسلمية في تونس نسبة 
أفاد به المدير التنفيذي لبنك الزيتونة اللسلمي عز الدين بلخوجة.

ويأتي انعقاد منتدى التمويل اللسلمي للتباحث في لسبل وولسائل وطرق تنمية الصيرفة
اللسلمية ولدعم اعتمادها ومساعدة المؤلسسات المصرفية اللسلمية على تطوير ولسائل

عملها في العالم العربي اللسلمي. 
كما يبحث خيارات اللستثمار المتاحة في اللسواق الحدودية الساعية منها الى انشاء مشاريع

البنى التحتية والتنمية بعد أن حققت الصيرفة اللسلمية في نطاق أولسع يوجه الى بلدان



شمال افريقيا وجنوبها بعد نجاحها في بلدان الخليج العربي بحسب ما أفاد به المين العام
 للمجلس العام للبنوك والمؤلسسات المالية اللسلمية عبد الله بلمعتيق.



محافظ البنك المركزي: نبحث عن مليا ر دول ر علىالبنك محافظ 
شكل صكوك إسلمية لنقاذ التقتصاد!

لنقاذ التقتصاد!

!سليمية لقنقاذ التقتصاد

ككد محافظ البنك المركزي التونسي “الشاذلي العياري”، خل ل ندوة علمية أ
“الصكوك اللسلمية في خدمة التشغيل”، أن تونس بحاجة إلى توفير
مليار دولر، على شكل صكوك إلسلمية “لنتمكن من إنقاذ التقتصاد



يمحافظ البنك المركزي يدعو الى تطوير لسوق الصكوك اللسليمية في تونس

2016 - 11 - 28يوم  تونسكوب نشر فيوات

دعا محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري اليوم النثنين الى "تطوير سوق الصكوك
لنها تتماشى مع التقتصاد الحديث مع احترام المحاذير الشرعية" تونس السلمية في

 مضيفا ان من مزايا التمويل السلمي عدم خلق مديونية.

ودعا في الجلسة الفتتاحية للندوة الدولية حول "الصكوك اللسلمية في خدمة التشغيل" التي
للتقتصاد اللسلمي بالتعاون مع كل من جامعة الزيتونة والمعهد التونسية نظمتها الجمعية

اللسلمي للبحوث والتدريب عضو البنك اللسلمي للتنمية بجدة والكاديمية العالمية للبحوث
الشرعية بماليزيا والمركز العالمي للتقتصاد اللسلمي بدبي، الى احداث صندوق مغاربي

وعربي للصكوك اللسلمية لتمويل البنية اللسالسية.
في اعداد ما السمته "اطريق الحرير الصين وتطرق العياري في هذا الاطار الى منوال

الثانية" حيث تقامت باعداد برنامج لتمويل البنية اللسالسية في السيا يتضمن بناء موانئ
واطرتقات لتعزيز التجارة بين السيا واوروبا وافريقيا مبينا انه لرلساء لسوق مغاربية يجب

خلق صندوق مغاربي لتمويل البنية اللسالسية اذ "ليمكن تمويلها من ميزانيات الدول
المغاربية ول من المديونية".

" مشيراتونس واكد على ضرورة "فهم الصكوك اللسلمية وازالة الحاجز النفسي حولها في
الى وجود "دول متقدمة اخترعت ادوات الستثمار وادخار ثورية عبر ادوات التمويل

مازال العتماد تقائما اكثر على التمويل البنكي التقليدي".تونس اللسلمي ولكن في
الصكوك اللسلمية بحلول تونس واعرب محافظ البنك المركزي عن المل في ان تعتمد

 بما من شانه توفير امكانيات تمويلية تساعد البلد على الحد من عجز ميزانية2017لسنة 
الدولة وتمويل مشاريع عمومية.

من جهته اكد وزير التشغيل والتكوين المهني عماد الحمامي ان الوزارة تشجع على تعبئة
الموارد في القطاع الخاص وعلى احداث موااطن شغل جديدة كما تشجع كل منتوج يساهم

في خدمة التشغيل وتوفير السيولة وحاجيات البنية اللسالسية في ااطار القانون البنكي والمالية
العمومية.

ومن جانبه عرف الخبير واللستاذ الجامعي بجامعة حمد بن خليفة بقطر منذر تقحف
الصكوك اللسلمية بانها "المشاركة في ملكية موجودات حقيقية منتجة" فحامل الصك
اللسلمي يكون شريك في ملكية الصول الثابتة او المتداولة في ااطار شركات او مع

الحكومة في ااطار مشروعات حكومية وهي صكوك منتجة لثروة حقيقية" حسب تقديره.

https://www.turess.com/author/%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://www.turess.com/city/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.turess.com/city/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.turess.com/city/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.turess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://www.turess.com/city/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.turess.com/city/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.turess.com/tuniscope


واضاف تقوله ان "ما يخدم التشغيل اكثر هو الصكوك لن القروض البنكية تمثل ديونا
صرفة فقط، اما الصكوك فطبيعتها باللساس هي تشغيلية لنها تمثل ملكية مشروعات منتجة

لثروة اضافية وبالتالي فهي تساهم في تشغيل اليد العاملة" .
 نوفمبر الجاري إلى29 و28وتهدف هذه الندوة التي تتواصل اشغالها على مدى يومي 

اللستفادة من الصكوك الجتماعية و التضامنية و الصكوك اللستثمارية في دفع التشغيل
ولسيتم خللها تقديم مداخلت حول دور الصكوك في ادارة السيولة لدى البنوك اللسلمية

ودور المؤلسسات المالية العالمية في دعم اصدار الصكوك الهادفة لتمويل مشاريع ذات تقدرة
تشغيلية عالية الى جانب المسائل الجرائية المتعلقة باصدار الصكوك.

للتقتصاد اللسلمي هي جمعية علمية تالسست التونسية يشار الى ان الجمعية
 الى توفير يمنتدى للتعاون و تبادل الخبرات بين الباحثين في يمجال التقتصاد اللسليميوتهدف تونس في

والى دعم البحوث التقتصادية اللسليمية يمن خلل إنشاء يمكتبة يمتكايملة للمراجع والكتب و الدوريات ذات
العلتقة كما تهدف الى المساهمة في تطوير الصناعة المالية اللسليمية و توفير الدوات المالية المنالسبة

 لديماج كل شرائح المجتمع في الدورة التقتصادية وتسريع وتيرة التنمية.

https://www.turess.com/city/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.turess.com/city/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3


البنك المركزي يدعو الى تطوير لسوق الصكوك اللسليمية

 نوفمبر الجاري،خل ل28» اليوم النثنين  الشاذلي العياري دعا محافظ البنك المركزي «
»بالعاصمة، إلى الصكوك اللسلمية في خدمة التشغيل مشاركته في الندوة الدولية حو ل «

تطوير لسوق الصكوك اللسلمية في تونس لنها تتماشى مع التقتصاد الحديث مع احترام «
المحاذير الشرعية

واوضح العياري ان للتمويل اللسلمي مزايا اهما عدم خلق مديونية.مطالبا في ذات السياق
بإحداث صندوق مغاربي وعربي للصكوك اللسلمية لتمويل البنية اللسالسية.
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	وأضاف العياري، الثلاثاء خلال كلمة له في افتتاح منتدى اتحاد المصارف العربية حول “التمويل الاسلامي في الأسواق الحدودية” المنعقد بتونس يومي الأربعاء 28 والخميس 29 سبتمبر 2016، أن “اعتماد هذه الصكوك من شانه توفير امكانيات تمويلية تساعد البلاد على الحد من عجز ميزانية الدولة وتمويل مشاريع عمومية”. وذكر، محافظ البنك المركزي التونسي، بأن الحكومة تتطلع الى تعبئة اعتمادات بقيمة 1000 مليون دينار عن طريق آلية الصكوك الاسلامية”. وأوضح أن توفر تونس على 3 بنوك اسلامية و3 شركات تأمين تكافلي و4 صناديق استثمارية يفتح آفاقا واسعة للاستفادة من هذا القطاع المصرفي مؤكدا ضرورة الانفتاح على تنويع مصادر التمويل سواء اعتمدت الصيرفة الاسلامية أو التقليدية. ودعا محافظ المركزي التونسي مؤسسات الصيرفة الاسلامية الى اعتماد آلية التمويل الصغير لتحقيق الادماج المالي مقترحا عليها أن تفتح نوافذ خاصة للتمويل الصغير. ودعا العياري مؤسسات الصيرفة الاسلامية في تونس الى عدم الاكتفاء بممارسة الصيرفة التجارية داعيا اياها الى الاستثمار في تنفيذ مشاريع البنية التحتية. وأشار في ذات الصدد الى أن المخطط التنموي 2016-2020 يوفر لمؤسسات الصيرفة الاسلامية امكانيات لتمويل المشاريع التنموية التي تسعى الحكومة لتنفيذها مشددا على اهمية حضورها في الندوة الدولية للاستثمار المزمع تنظيمها في نهاية شهر نوفمبر القادم.

	العياري يدعو إلى تطوير سوق الصكوك الإسلامية
	إقتصاد
	“يجب تطوير سوق الصكوك الإسلامية في تونس لأنها تتماشى مع الاقتصاد الحديث مع احترام المحاذير الشرعية”، هذا ما دعا إليه وأكده محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري الإثنين 28 نوفمبر في الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية حول “الصكوك الإسلامية في خدمة التشغيل”.
	ونظمت هذه الندوة الجمعية التونسية للإقتصاد الإسلامي و جامعة الزيتونة والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب عضو البنك الإسلامي للتنمية بجدة والأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية بماليزيا والمركز العالمي للاقتصاد الاسلامي بدبي.
	وأكد الشاذلي العياري على ضرورة “فهم الصكوك الاسلامية وإزالة الحاجز النفسي حولها في تونس” مشيرا الى وجود “دول متقدمة اخترعت أدوات استثمار وادخار ثورية عبر أدوات التمويل الاسلامي ولكن في تونس مازال الاعتماد قائما اكثر على التمويل البنكي التقليدي”، على حد قوله.
	وعبر العياري عن أمله في أن تعتمد تونس الصكوك الاسلامية بحلول سنة 2017، وهو ما يمكن من توفير امكانيات تمويلية تساعد البلاد على الحد من عجز ميزانية الدولة وتمويل مشاريع عمومية، داعيا في ذات الخصوص إلى احداث صندوق مغاربي وعربي للصكوك الاسلامية لتمويل البنية الأساسية 
	4 % حصة التمويل الإسلامي في تونس
	بلغت حصة البنوك الإسلامية من إجمالي التمويلات البنكية 4 % في موفى سنة، حسب ما أكده كاتب الدولة المكلف بالتجارة فيصل الحفيان، في تصريح صحفي لـ”وات”.
	وأوضح أن هناك صناديق استثمارية تنشط في الساحة المالية التونسية منها 3 صناديق مشتركة للتوظيف في رأس مال التنمية و6صناديق مشتركة للتوظيف إلى جانب 3شركات تأمين تكافلي (تأمين مباشر) برقم معاملات إجمالي يمثل 3 % من سوق التأمين فى موفى 2015.
	وسترتكز التوجهات المستقبلية لتونس فى مجال المالية الإسلامية على توسيع خدمات هذا المجال واثرائه بمنتوجات جديدة بالإضافة إلى مزيد ملائمة الأطر التشريعية والترتيبية مع الخصوصيات الفنية لشتى مجالات صناعة المالية الاسلامية، على حد قوله خلال يوم 23 نوفمبر في أشغال الإجتماع الوزاري للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الاسلامي الملتئمة باسطنبول (من 21 الى 24 نوفمبر).
	كما أشار إلى أن هذه التوجهات تعتمد على تدعيم القدرات البشرية وإصدار المعايير المتعلقة بعمليات المالية الاسلامية على غرار المعايير المحاسبية، موضحا أن تونس بادرت بإرساء الأطر التشريعية والجبائية الملائمة لآليات هذا التمويل وإحداث لجنة وطنية لتطوير المنظومة التشريعية لصناعة المالية الاسلامية بكافة مكوناتها من بنوك وصناديق استثمار ومؤسسات تأمين.
	وجدير بالذكر أن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الاسلامي (الكومسيك) تأسست سنة 1981، و تعد المنبر الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الاطراف في العالم الاسلامي.
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